Станом на 20.04.2021

Пріоритетні законопроекти ФРУ
Проекти законів України, які підтримуються ФРУ
№ 3739 «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення
передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості»
Новий інструмент стимулювання розвитку вітчизняного виробництва шляхом
впровадження обов’язкового нецінового критерію локалізації виробництва (вимоги
місцевого компоненту) при здійсненні публічних закупівель продукції певних напрямків
машинобудування.
Status – Рекомендовано на засіданні профільного комітету від 7.12.20р. прийняти в цілому.
03.02.2021 на сайті ВРУ розміщено текст законопроекту та порівняльна таблиця до ІІ
читання. Включено до порядку денного 5 сесії ВРУ IX скликання. Моніторинг дати винесення
на розгляд Парламенту на ІІ читання.
№ 4408-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збалансування пенсійної системи»
Вирішення проблеми заборгованості підприємств-боржників з компенсації ПФУ
фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій за списками 1 та 2 без значного
додаткового навантаження на роботодавців.
№ 3444 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо тимчасових заходів захисту національних інтересів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності»
Удосконалення процедури застосування Урядом тимчасових виключних заходів захисту
національних інтересів з метою обмеження імпорту.
№ 3774 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму
протидії рейдерству».
Удосконалює процедуру розгляду Міністерством юстиції скарг на реєстраційні дії
(рішення); удосконалює правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної
особи щодо призначення керівника та розірвання договору оренди земель
сільськогосподарського призначення.
Status – Прийнято у І читанні.
№№ 4338, 4338-1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань»
Встановлення дієвого механізму протидії діям державних реєстраторів з незаконної
реєстрації прав на майно та корпоративні права підприємств.
№ 2740 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих
заходів забезпечення кримінального провадження)»
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Впровадження чіткого механізму тимчасового доступу та вилучення інформаційних та
телекомунікаційних систем органами досудового розслідування, органами прокуратури.
№ 3959-1 "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства
щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України".
Визначення порядку передачі повноважень з розслідування кримінальних проваджень
від правоохоронних органів до Бюро економічної безпеки.
Підтримується з доопрацюванням в частині змін щодо скасування кримінальної
відповідальності за шахрайство з ПДВ, розширення переліку кримінальних правопорушень,
що передається для розслідування у підслідність Бюро.
Status – Прийнято у І читанні.
№ 3679 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо збалансованості наповнення місцевих бюджетів»
Включення земель залізничного транспорту до складу земельних ділянок, які не
підлягають оподаткуванню земельним податком або для яких значно знижується податок.
Status – Планується до розгляду на п'ятій сесії ВРУ.
№ 2566-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду
особливостей оподаткування платою за землю»
Звільнення від оподаткування платою за землю (податком і орендною платою)
земельних ділянок, наданих для залізниць у межах смуг відведення.
Status – Планується до розгляду на п'ятій сесії ВРУ.
№ 3793 «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії
експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного
функціонування експортно-кредитного агентства"
Розширення можливості ЕКА здійснювати страхування та перестрахування експортного
факторингу, збільшити розмір статутного капіталу ЕКА до не менш як 2 млрд.грн., із
залишенням одного виду державної допомоги – державні гарантії для забезпечення
виконання боргових зобов'язань ЕКА.
Підтримується з доопрацюванням в частині змін, які надають можливість підтримки
експорту сировини, що повністю суперечить ідеї та цілям Закону та практиці
функціонування ЕКА в інших країнах.
Status – Прийнято в І читанні. Планується до розгляду у ІІ читанні на пленарному тижні 1821 травня.
№ 3848 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів
України щодо заходів стимулювання економіки України»
Зменшення оподаткування (з 01.01.2021. до 01.01.2023.) операцій з постачання на
митній території України та/або ввезення на митну територію України у митному режимі
імпорту, машин, обладнання та комплектуючих за відповідними товарними підкатегоріями
за ставкою ПДВ у розмірі 7 % від бази оподаткування.
Status – Заплановано до розгляду у ВРУ на квітень.
2

Станом на 20.04.2021

№ 4221 «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності»
Впровадження в Україні моделі саморегулювання господарської та професійної
діяльності, створення законодавчої основи для функціонування саморегулівних організацій
і їх діяльності.
№ 3475 «Про адміністративну процедуру»
Уніфікація процедури досудового врегулювання спорів для всіх органів державної
виконавчої влади.
Status – Прийнято у І читанні. Планується до розгляду у ІІ читанні на пленарному тижні 1821 травня.
№ 3930 «Про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України щодо запровадження окремих економічних заходів з підтримки
розвитку та відновлення промисловості України в період пандемії коронавірусної хвороби
(COVID-19) та в посткарантинний період»
Звільнення від ввізного мита значної кількості товарів, в тому числі сировинних, що
використовуються національними товаровиробниками в процесі виробництва готової
продукції, дозволить стимулювати розвиток національної економіки та підтримати
відновлення промисловості в період пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19).
Підтримується з доопрацюванням в частині врахування пропозицій щодо машинобудівної
промисловості, зокрема, виробництва автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів.
Status –Заплановано до розгляду у ВРУ на квітень.
№ 3476 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні про
внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі
електричного транспорту в Україні.
Підтримується з доопрацюванням в частині включення кодів товарів для розвитку
вітчизняного електротранспорту (трамваї, тролейбуси).
Status – Прийнято в І читанні. Заплановано до розгляду у ВРУ на квітень. До ІІ читання
враховані пропозиції ФРУ щодо позицій УКТЗЕД по трамваях і тролейбусах.
№ 3477 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку
галузі електричного транспорту в Україні»
Заходи стимулювання розвитку виробництва електричного транспорту на території
України т, у т.ч. податкові стимули при придбанні, ввезенні в митному режимі імпорту,
виробництві ТЗ з електричними двигунами, також комплектуючих.
Підтримується з доопрацюванням в частині включення кодів товарів для розвитку
вітчизняного електротранспорту (трамваї, тролейбуси). Пропозиції ФРУ враховано до ІІ
читання.
Status – Прийнято в І читанні. Заплановано до розгляду у ВРУ на квітень. До ІІ читання
враховані пропозиції ФРУ щодо позицій УКТЗЕД по трамваях і тролейбусах.
№ 2713-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей»
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Встановлення порядку та ставок оподаткування діяльності з організації та проведення
азартних ігор та лотерей.
№ 4278 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування
товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях)».
Покращення адміністрування ПДВ операцій із ввезення товарів на митну територію
України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
Підтримується з доопрацюванням в частині поступового підвищення акцизу на тютюнові
вироби для електричного нагрівання.
Status – Прийнято у І читанні. Підготовлено Комітетом для розгляду у ІІ читанні з
урахуванням пропозицїі ФРУ.
№ 4178 «Про внесення змін до деяких Законів України щодо комісійної винагороди під
час здійснення еквайрингу
Зниження тарифів комісійної винагороди банку-еквайру при проведенні розрахунків з
використанням платіжних карток, що дозволить стимулювати розвиток безготівкових
розрахунків та обмежити несправедливий перерозподіл коштів на користь банків.
№ 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування національної системи кваліфікацій»
Можливість присвоєння працівникам як повних, так і часткових кваліфікацій для
швидкого отримання відповідних навичок, отримання відповідної посади; самостійного
розроблення роботодавцями професійних стандартів; надання Нацагентству права
встановлення Переліку робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових
професійних кваліфікацій; запровадження Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій
з метою формування нових професій для ринку праці.
№ 4187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки
розвитку вітчизняних галузей надрокористування»
Передбачено дерегуляцію та врегулювання актуальних проблем у сфері
надрокористування
Status – підготовлено доопрацьований проект Комітетом для повторного розгляду у І
читанні. Після прийняття у І читанні передбачається надання пропозицій від ФРУ.
№ 5021 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад
створення та функціонування індустріальних парків»
Забезпечення відповідності фактичного функціонування індустріальних парків
розробленим та затвердженим концепціям індустріальних парків.
Status – ФРУ опрацьовано законопроект в редакції, отриманій на погодження від
Мінекономрозвитку: листами від 19.10.2020 вих.№20-1-601/2, від 16.12.2021 №20-1-705 ФРУ
надано зауваження та/або пропозиції в частині ряду змін, ініційованих Мінекономіки до
закону про індустріальні парки. Із 09.02.2021 проект на ознайомленні в комітеті ВРУ з
питань економічного розвитку. Направлено лист із позицією ФРУ (зауваження та
пропозиції) №21-1-190 від 06.04.2021 для врахування при розгляді на засіданні профільного
комітету.
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№ 4258 «Про мультимодальні перевезення»
Удосконалення нормативно-правового регулювання мультимодальних перевезень,
створення інвестиційно сприятливого клімату для мультимодальних перевезень.
Status – 05.03.2021 прийнято в І читанні. Забезпечено подання ініційованих правок народному
депутату Кисилевському Д., яким 19.03.2021 дані правки внесено для врахування при
доопрацюванні до ІІ читання.
№ 5175 «Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту
чорних металів на внутрішньому ринку"
Збереження дієвого механізму регулювання експорту металобрухту для зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для забезпечення потреб
вітчизняної металургійної галузі у металобрухті в середньостроковому періоді.
№ 4118 «Про внесення змін до Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" та інших
законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж»
Комплексне вирішення проблеми з телеком доступом до об’єктів інфраструктури,
шляхом встановлення обов’язковості виконання спеціального законодавства про телеком
доступ, яке сьогодні ігнорується балансоутримувачами.
№ 5009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
приєднання до електричних мереж»
Внесення змін до процедури приєднання нових споживачів електроенергії до мереж,
зокрема в частині: скорочення кількості процедур, документів та погоджень, зменшення
витрат часу замовників на приєднання, зняття штучних обмежень та усунення бар’єрів в
процедурі приєднання до електричних мереж, запровадження механізму «єдиного вікна»
для подачі замовника звернень, заяв, запитів, отримання інформації, вихідних даних,
необхідних для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження
проектної
документації
на
будівництво,
реконструкцію
та
переоснащення
електроустановок замовників.
Підтримується з доопрацюванням в частині усунення необґрунтованої монополії ОСР на
здійснення заходів з підключення при будівництві та реконструкції електроустановок
споживача електроенергії потужністю до 1 МВт та умов для блокування ОСР можливості
приєднання споживача до електромереж власними силами споживача та врегулювання ряду
питань з землекористуванням.
Status – Профільний комітет ВРУ рекомендував прийняти за основу. ФРУ надала зауваження
до цього законопроекту, що були надіслані його ініціаторам та НКРЕКП.
Планується до розгляду у І читанні 29 квітня.
Проекти законів України, які не підтримуються ФРУ
№ № 2683,2683-1 «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»
Збільшення навантаження на ФОП роботодавця через впровадження ІІ рівня пенсійного
забезпечення, у т.ч. професійної накопичувальної системи, встановлення ризикових
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відрахувань до недержавних пенсійних фондів, макроекономічну нестабільність, незрілість
фінансового ринку.
№ 4408 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
накопичувальної професійної пенсійної системи»
Збільшення навантаження на ФОП переважної більшості роботодавців (в середньому на
20%), в яких є робочі місця із важкими та шкідливими умовами праці (списки 1 та 2).
Встановлення для роботодавців підвищених відсоткових ставок ЄСВ (+15% за списком 1 та
+7% за списком 2) замість компенсації ПФУ фактичних витрат на виплату і доставку
пільгових пенсій; обов’язкова участь у системі недержавного накопичувального пенсійного
забезпечення для працівників віком до 35 років; впровадження додаткової програми
умовно-добровільних відрахувань за працівників інших категорій на підставі колективних
договорів та угод.
№ 2367 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок
екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню
здоров'я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України»
Збільшення у 4 рази всіх діючих ставок екологічного податку, що жодним чином не
прораховано з точки зору впливу на діяльність суб’єктів господарювання, та призведе до
еквівалентного збільшення собівартості продукції, яка внаслідок цього може стати
неконкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Status – Лист ФРУ зі зауваженнями надано до профільного Комітету. Планується подальша
участь у доопрацюванні законопроекту до ІІ читання.
№ 3822 “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового
комплексу державної форми власності”
Передбачається окремий процес приватизації Укроборонпрому, відмінний від
встановленого Законом України “Про приватизацію державного та комунального майна
приватизації. Проект не узгоджується також зі законами України “Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” , “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про національну безпеку України”, “Про
управління об’єктами права державної власності”, Господарським кодексом України,
Цивільним кодексом України.
Status - Прийнято в І читанні. На сайті Офісу Президента України зареєстровано петицію
№22/113114-еп (про корпоратизацію оборонного комплексу) з закликом ветувати та
відкликати законопроект.
ФРУ здійснюються організаційні заходи з проведення наради: «Державна політика у сфері
оборонно-промислового комплексу та можливі наслідки прийняття Верховною Радою
України проекту Закону України “Про особливості реформування підприємств обороннопромислового комплексу державної форми власності”.
№ 5054 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення
поняття трудових відносин та ознак їх наявності»
Визначені ознаки трудових відносин є подібними до ознак договору цивільно-правового
характеру, що перетворюватиме будь-який договір ЦПХ у трудовий, окрім того, надається
право встановлення факту наявності трудових відносин державними інспекторами праці
замість суду.
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№ 2289 «Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати"
щодо ввезення пестицидів на митну територію України»
Спрощення процедур ввезення в Україну пестицидів іноземного виробництва, що
матиме негативний вплив на внутрішнє виробництво
Status - Прийнято в І читанні. Направлені звернення до парламентських фракцій щодо не
підтримки проекту.
№ 5339 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму
регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
Передбачено впровадження більш жорстких вимог до компаній щодо регулювання
викидів забруднюючих речовин. Зокрема, строк виконання заходів із скорочення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря пропонується обмежити не більше 10 років
без можливості продовження.
№ 3091 «Про державний екологічний контроль»
Містить значні корупційні ризики, не узгоджується з базовим законом про нагляд
(контроль) та Концепцією реформування системи охорони довкілля.
Status – підготовлено Комітетом для повторного І читання. 30.03.2021 направлені
звернення ФРУ Президенту України, КМУ, Голові ВРУ, народним депутатам щодо не
підтримки законопроекту.
№ 4167 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»
Проект потребує суттєвого доопрацювання в частині збільшення перехідних періодів,
приведення у відповідність до законодавства про державний нагляд (контроль) та про
дозвільну систему.
Status – Підготовлено Комітетом для повторного І читання на 5-й сесії ВРУ. 30.03.2021
направляються звернення ФРУ Президенту України, КМУ, Голові ВРУ, народним депутатам
щодо не підтримки законопроекту.
№ 4142 «Про систему громадського здоров’я України»
Передбачено заборону використання та виробництво продукції з азбесту всіх видів, в
тому числі з хризотилу, який використовується різними секторами економіки, що призведе
до знищення азбестоцементної і азбестотехнічної галузі в Україні.
Status – Прийнято у І читанні. Направлено звернення до профільного комітету зі
зауваженнями та можливість висловити свою позицію на засіданні комітету при розгляді
проекту Закону.
Проекти постанов КМУ, наказів міністерств
Проект постанови КМУ “Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення
закупівель техніки галузі машинобудування з використанням нецінового критерію оцінки»
Запровадження до 31.12.2021р. пілотного проекту зі здійснення закупівель у галузі
машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва
Status – 18.06.2020 проект схвалено із доопрацюванням на засіданні профільного УК. В
подальшому враховано зауваження ДРС, АК України, НАЗК, відповідно внесено зміни і
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доповнення до тексту документу. 23.10.20 направлено звернення до ПМ України щодо
винесення проекту постанови на засідання Уряду для прийняття.
Ініціювання внесення змін та доповнень до Примірної методики визначення вартості
життєвого циклу, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 28 вересня 2020 року № 1894
Необхідність врахування в Примірній методиці визначення вартості життєвого циклу
пропозицій та зауважень Федерації роботодавців України та провідних промислових
підприємств.
Status – На звернення ФРУ від 08.10.20 із зауваженнями та пропозиціями до наказу отримано
відповідь Мінекономіки про залишення звернення без задоволення на момент відповіді із
зобов`язанням опрацювати пропозиції ФРУ у подальшій роботі. Зі слів виконавця від
Мінекономіки завершення розробки і впровадження програмного технічного забезпечення
реалізації Методики через Прозорро, що безпосередньо повязано із внесенням змін по
розширенню переліку предметів закупівлі, очікують до кінця березня. Підготовлено проект
наступного листа до Мінекономіки щодо стану справ по програмному технічному
забезпеченню реалізації Методики через Прозорро та розширення переліку предметів
закупівлі.
Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку
встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті»
Визначення механізму заборони експлуатації вантажних вагонів з простроченим
строком експлуатації на залізничному транспорті та підвищення заінтересованості
операторів вантажних вагонів у закупівлі нових вантажних вагонів українських виробників.
Status – 5.03.2021р. на сайті міністерства оприлюднено нову (четверту) редакцію проекту
наказу
11 березня проведено нараду в ФРУ з Головою правління УЗД та керівниками структурних
підрозділів, підготовлено проект звернення до МІУ з пропозиціями до проекту наказу.
05 квітня. ФРУ направлено лист МІУ та УЗД з пропозиціями до проекту наказу нової
(четвертої редакції).
Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо безпечності
хімічної продукції»
Регламент передбачає фактичну заборону виробництва будівельної продукції з
використанням хризотилу.
Status – На етапі оприлюднення та збору пропозицій розробником.
Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних
інгредієнтів)»
Зміна ліцензійних умов виробництва і торгівлі лікарськими засобами.
Status – Проект акта надійшов на розгляд ДРС.
Проект наказу Мінекономіки «Про затвердження Правил виконання маркшейдерських
робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин»
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Передбачає зміну правил розробки надр в частині організації маркшейдерських робіт.
Status – проект погоджено після повного врахування Держпраці і Мінекономіки пропозицій
ФРУ.
Проект наказу Мінекономіки «Про внесення змін до пункту 3 наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 05 липня 2017 року № 969»
Передбачає продовження перехідного періоду щодо маркування упаковок харчових
продуктів
Status – Оприлюднено наказ Мінекономіки від 05.03.2021 № 462.
Ініціативи ФРУ
Перегляд умов доступу українських товарів на ринок ЄС у рамках зони вільної торгівлі
Перегляд торгівельної частини Угоди про асоціацію У країни та ЄС з урахуванням
інтересів національного бізнесу
Status – 26.11.2020 направлено звернення ФРУ до КМУ з переліком пропозицій і доповнень до
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. На лютий ц.р заплановано засідання Ради асоціації
Україна-ЄС, тому числі з обговорення питання оновлення Угоди.
Перегляд переговорної позиції України щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі
з Туреччиною
Перегляд, затвердження оновлених директив делегації України для переговорів із
створення ЗВТ.
Status – Планом заходів з реалізації домовленостей, досягнутих в рамках Двадцятого
засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного
співробітництва (16.10.2020) передбачено вжиття заходів із завершення у 2021 році
переговорного процесу з укладення Угоди ЗВТ між Україною і Туреччиною.
Збереження
фінансування
програми
часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва) в Держбюджеті
на 2021 рік
Збереження цієї програми дозволить аграріям купувати вітчизняну техніку і
обладнання з частковою компенсацією її вартості за рахунок коштів Держбюджету. Такий
механізм забезпечить фінансування виробництва такої техніки та обладнання
вітчизняними підприємствами.
Status – Відповідно до розподілу видатків (дод.3 до ДБ 2021) по коду програмної класифікації
1201150 «фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено 4,5 млрд.грн., з яких
0,5 млрд.грн. – на нові програми держпідтримки. Питання на контролі із необхідними
заходами щодо розподілу бюджетних асигнувань на напрям «часткова компенсація вартості
сг техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Розподіл бюджетних асигнувань
погоджено із профільним комітетом ВРУ (на часткову компенсацію передбачається 1
млрд.грн. по новим зобов’язанням). Одночасно, направлено звернення до КМУ та
Мінекономіки про залишення за Мінекономіки функції по роботі з програмою компенсації (у
зв’язку із відновленням роботи Мінагрополітики). Отримано відповідь Мінекономіки щодо
врахування пропозиції ФРУ в ході розподілу функцій між міністерствами.
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Доповнення в частині отримання часткової компенсаціі за с/г техніку вітчизняного
виробництва, придбану в лізинг (внесення змін до постанови КМУ від 01.03.2017 р. № 130
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва»)
Розширення стимулів для придбання вітчизняної с/г техніки, забезпечення росту
частки машин національного виробництва на внутрішньому ринку.
Status – Проведено попередній аналіз інформації, результати якого акумульовано в проекті
звернення до ЦОВВ з даною ініціативою. Розроблено проект нормативного документу.
Робота по напрямку на паузі через розподіл функцій між Мінекономіки та новоствореним
Мінагрополітики. Направлено лист до Мінекономіки (повторно від 11.03.2021 №02-УАМ) із
зазначенням пропозиції внесення змін до постанови КМУ № 130 у вигляді виключення
відповідальності с/г виробника за відчуження придбаної техніки на користь лізингової
компанії із подальшим її отриманням на умовах фін лізингу (зворотній лізинг).
Розробка методичних рекомендацій щодо використання правил ЄІБ при фінансуванні
публічних закупівель
Затвердження інструкції по використанню правил ЄІБ відносно того, що при формуванні
тендерної документації в публічних закупівлях замовник має право використовувати 15%
цінову преференцію на предмет тендеру, що містить 30% місцевої складової.
Status – На звернення
ФРУ та доручення Прем’єр-міністра України від 08.02.2021р. Мінекономіки на адресу ФРУ та
Секретаріату КМУ направлено лист з Інформаційною довідкою щодо процедур закупівель для
проектів, які фінансуються за кошти ЄІБ.
Готується позиція ФРУ щодо такого листа.
Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства
У Законі про державний бюджет на 2021 рік передбачено право Міністерства фінансів
збільшити поповнити статутний фонд ЕКА на 1,8 млрд грн. Проектом закону № 3793
передбачено збільшення статутного фонду ЕКА до 2 млрд грн.
Status – Очікується розгляд законопроекту на наступній сесії ВРУ.
Відновлення фінансування програми з часткового безробіття для МСБ та
удосконалення механізму отримання допомоги по частковому безробіттю для великого
бізнесу
Збереження програми з часткового безробіття при простої виробництва або окремих
дільниць та при відправленні працівників у відпустки без збереження заробітної плати
через карантин.
Status – Надані пропозиції до проекту постанови КМУ „Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22
квітня 2020 р. № 306”.
Перегляд норм Закону № 466 щодо збалансування податкового навантаження на
реальний сектор економіки
Скасування понять «ділової мети», «винної відповідальності», повернення інструментів
стимулювання переробки сировини на території України, перегляд рівня фіскального
навантаження на видобування залізної руди, виробництво тютюнових виробів тощо.
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Удосконалення митного законодавства
Тимчасове звільнення від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну
територію України та поміщенні в митний режим імпорту групу товарів за кодами згідно з
УКТ ЗЕД, що використовуються у виробництві скла, кабельно-провідникової продукції,
мінеральних добрив, для легкої та машинобудівної промисловості тощо.
Скасування коефіцієнта до рентної плати за концентрацію спектра мобільного зв’язку
Стимулювання інвестицій у розвиток телекомінфраструктури.
Зміна Правил поводження та зберігання селітри аміачної, упорядкування діяльності
акцизних складів
Внесення змін до наказу Держнаглядпраці від 01.09.2009р. № 142 «Про затвердження
Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом»
Status – На підставі розробленого хімічними підприємствами проекту Держпраці розроблено
проект наказу Мінекономіки «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та
здоров’я працівників на роботі під час зберігання, пакування нітрату амонію та
використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив». Проект
акта направлено до Мінюсту на реєстрацію.
Врегулювання питання допуску до професії "машиніст крану" працівників, до яких були
встановлені вимоги допуску: не старше 45-ти років та відсутність корегуючих окулярів, що
ставило під загрозу звільнення половини штату підприємств.
Мінекономіки розроблено проект наказу «Про затвердження Мінімальних вимог щодо
безпеки та здоров’я працівників під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
Status – Проект акта погоджено СПО роботодавців зі зауваженнями. Проект акта перебуває
на погодженні інших зацікавлених суб’єктів.
Запровадження утилізаційного збору на імпортну сільськогосподарську техніку та
обладнання, бувшу у вжитку
Один із варіантів підтримки вітчизняних виробників.
Status – Ініціативу доведено до промислових підприємств, отримано схвалення. В процесі
отримання пропозицій учасників щодо продукції машинобудування, її кодів УКТ ЗЕД,
показників розрахунку ут.збору, т.п. (на даний .момент всього 3 пропозиції – ВаріантАгроБуд,
Пожмашина, З-д Кобзаренка).
Відшкодування роботодавцям витрат на срередню заробітну плату призовникам,
мобілізованим, контрактним, які задіяні в ООС, і за якими зберігається робоче місце.
Повернення механізму коменсації роботодавцям витрат на заробітну плату
військовозобов’язаним, за якими збергіається робоче місце, який існував до 2015 р. (за
рахунок кошті Держбюджету).
Status – Планується нарада з обговорення даного питання, за результатами якої буде
розроблено відповідний проект Закону.
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Вирішення проблеми надання права капітану судна, що плаває під українським
прапором, видавати міжнародний ветеринарний сертифікат (Єдине і унікальне судно, що
здійснює вилови криля в Антарктичних водах під українським прапором - «Море
содружества»).
Спрощення отримання дозволів на участь у дорожньому русі великогабаритного
транспорту
Status – На виконання доручення Секретаріату КМУ Мінінфраструктури надано відповідь
ФРУ щодо стану підготовки проекту постанови КМУ “Про запровадження
експериментального проекту щодо забезпечення видачі дозволів на участь у дорожньому русі
транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, в
електронній формі через Транспортний портал електронних послуг (e-transport.gov.ua)” .
Готується позиція ФРУ.
Боротьба з тіньовим ринком нафтопродуктів
Status – ФРУ долучені до заходів, спрямованих на посилення виконання касової дисципліни
за продажем пального автозаправними станціями без реєстрації РРО або з видачею не
фіскальних чеків; виявлення тіньових схем торгівлі по безтоварним операціям; надання
права лабораторного дослідження (акредитація) з визначення показників якості пального
приватним лабораторіям; посилення контрольних заходів з виявлення місць незаконного
продажу палива, у т.ч. тих, що здійснюють свою діяльність з грубими порушеннями
законодавства; недопущення встановлення державного регулювання цін на пальне
неринковими методами.
Прийняття нового Закону України «Про професійну освіту»
Швидкий розвиток ринку праці та можливостей для швидкої підготовки професіоналів
високого рівня. Так, новий закон передбачатиме: скасування таких застарілих процедур як
атестація закладів освіти; встановлення Державного переліку професій та прив’язка
можливостей підготовки фахівців певних розрядів відповідно до переліку, розширення
повноважень наглядових рад та широке залучення роботодавців до участі в них,
запровадження можливості підготовки працівників для власних потреб підприємства без
ліцензії та спрощення ліцензування.
Status – У ВРУ зареєстровано: законопроект № 4207 «Про професійну (професійно-технічну)
освіту», щодо якого ФРУ висловлено застереження стосовно його прийняття; законопроект
№ 4207-1 «Про професійну освіту», прийняття якого підтримується ФРУ.
Очікується розгляд законопроектів профільним Комітетом.
Створення кваліфікаційних центрів
Підтвердження кваліфікації особи без необхідності навчання в закладі освіти. Це дає
ряд переваг безпосередньо для осіб, роботодавців, а також ринку праці в цілому. При
створенні кваліфікаційних центрів особа зможе швидко пройти оцінювання та отримати за
її результатами документ про кваліфікацію. Тобто буде запроваджено механізм швидкого
заміщення кадрами та гнучкості ринку праці.
Status – Для запуску процесу створення та акредитації кваліфікаційних центрів потребують
затвердження Урядом наступні постанови:
- «Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів» (проєкт постанови погоджено ФРУ
із зауваженнями, очікується розгляд на засіданні Уряду);
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- «Про затвердження Положення про присвоєння професійних кваліфікацій» (завершене
громадське обговорення на сайті МОН, ФРУ надано пропозиції до проєкту, очікується
погодження із заінтересованими органами та передача на розгляд КМУ);
- «Про затвердження Положення про Національний реєстр кваліфікацій» (проєкт постанови
погоджено ФРУ із зауваженнями, очікується розгляд на засіданні Уряду);
- «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних
стандартів» (завершене громадське обговорення на сайті Мінекономіки, очікується
погодження із заінтересованими органами та передача на розгляд КМУ).
Підготовка стандартів освіти за компетентнісним підходом
Формування освітніх програм, які відповідають сучасним вимогам до знань та умінь
працівників.
Status –Перелік професій для розроблення стандартів професійної (професійно-технічної)
освіти в 2021 році затверджено наказом МОН від 04.02.2021 № 142 з урахуванням пропозицій
ФРУ (всього 45 професій). До складу 16 робочих груп для розроблення стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти в 2021р. делеговано представників роботодавців (лист № 211-080).
Розроблення нових професійних стандартів
Розроблений профстандарт дає змогу відійти від застарілих кваліфікаційних
характеристик, які здебільшого містять застарілі вимоги до знань і умінь працівників. В
подальшому саме на основі професійного стандарту здійснюється розроблення стандартів
освіти та освітніх програм підготовки здобувачів освіти.
Status – На 20.04.2021р. СПО роботодавців зареєстровано 172 заявки роботодавців на
розроблення професійних стандартів, з яких 101 професійний стандарт вже затверджено.
Підготовка фахівців за дуальною формою освіти
Одночасне навчання здобувачів освіти на підприємстві (шляхом виконання
повсякденних трудових функцій) та у закладі освіти. Це дозволяє здійснювати підбір
майбутніх працівників вже з студентських лав, скорочує час на адаптацію на робочому місці
молодих працівників та дає їм змогу заробляти власні грошові кошти.
Внесення змін до Класифікатора професій
Позбавлення чинного класифікатора регулятивної функції (обов’язковий при внесенні
записів до трудових книжок) та створення у сучасному форматі нового Реєстру професій,
який буде складатись із професій та кваліфікацій.
Status – ФРУ ініціювано реформу національної системи кваліфікації. Результатом
реформування стане новий Класифікатор професій, який відповідатиме найкращим
міжнародним практикам. Спільно із зацікавленими сторонами підготовлено дорожню
карту вирішення проблемних питань застосування ДК 003:2010 «Класифікатор професій».
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