
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 
проект
у 

Назва Позиція 

 

Федерація підтримує 
 

3739 Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про публічні закупівлі» щодо створення 

передумов для сталого розвитку та модернізації 
вітчизняної промисловості 

Задля формування сприятливих 

передумов для ефективного 

використання механізму 

публічних закупівель як засобу 

стимулювання розвитку 

вітчизняної промисловості та 

підприємництва, як інструменту 

для залучення інвестицій та 

розвитку інновацій з метою 

стимулювання зайнятості, 

збереження існуючих та 

створення нових робочих місць, а 

також забезпечення технологічної 

спроможності вітчизняної 

промисловості 

1185 Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо запровадження податку на 
виведений капітал та імплементації стандартів 

протидії розмиванню податкової бази та 
виведення прибутку за кордон 

Стимулювання інвестиційної 

активності в Україні 

1204 Проект Закону про парламентський контроль за 

дотриманням вимог Конституції та законів України 
щодо забезпечення національної безпеки в 
діяльності спеціальних служб та правоохоронних 

органів 

Містить дієвий механізм 

парламентського контролю за 

діяльністю правоохоронних 

органів через створення Комітету 

Верховної Ради України з питань 

парламентського контролю за 

спеціальними службами 

 

2456 Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України 

Забезпечує можливості 

дотримання розумних строків при 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66488
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67420


щодо здійснення кримінального провадження в 
суді першої інстанції колегією суддів  

 

здійсненні кримінального 

провадження в суді першої 

інстанції та сприяє 

розвантаженню судів 

 

2481 Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності 
українця» 

- спрощення доступу до професії 

за рахунок введення поняття 

часткової кваліфікації (достатності 

наявності однієї трудової функції, 

а не набору функцій) для доступу 

до виконання трудових 

обов`язків. 

- формування тарифної ситеми 

оплати праці на підставі 

професійних стандартів, яким 

надається пріоритет над 

кваліфікаційними 

характеристиками. 

- передача повноваження зі 

затвердження професійних 

сатндартів від Мінсоцполітики до 

репрезентативних всеукраїнських 

об`єднань організацій 

роботодавців, можливість 

розробки профстатндартів 

галузевими (міжгалузевими) 

радами. 

- спрощення порядку внесення 

змін до класифактора професій, 

структури класифікатора. 

3476 Проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання розвитку галузі 
електричного транспорту в Україні 

 

Забезпечує можливості створення 

умов для стимулювання попиту та 

локалізації виробництва на 

території України товарів 

машинобудівної галузі, зокрема 

електротранспорту 

3477 Проект Закону про внесення змін до Митного 
кодексу України щодо стимулювання розвитку 

галузі електричного транспорту в Україні 
 

Забезпечує можливості створення 

умов для стимулювання попиту та 

локалізації виробництва на 

території України товарів 

машинобудівної галузі, зокрема 

електротранспорту 

3424 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо звільнення від сплати судового 
збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах 

про адміністративні правопорушення 

Законопроект спрямований на 

усунення окремих правових 

колізій Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

щодо звільнення осіб від сплати 

судового збору у випадку 

оскарження постанов у справах 

про адміністративні 

правопорушення. 

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 

ФРУ підтримує запропоноване 

законопроектом забезпечення 

ефективного функціонування 

Експортно-кредитного агентства в 

цілому, а також розширення 

переліку видів товарів переробної 

промисловості, що підтримуються 

ЕКА   

3848 
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законів України щодо заходів 
стимулювання економіки України 

Передбачається тимчасове, з 1 

січня 2021 року до 1 січня 2023 

року, оподаткування операцій з 

постачання на митній території 

України та/або ввезення на митну 

територію України у митному 

режимі імпорту, засобів 

виробництва за відповідними 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67451
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68837
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68738
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69372
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69478


товарними підкатегоріями за 

ставкою податку на додану 

вартість 7 відсотків від бази 

оподаткування 

Це дозволить здешевити та тим 

самим стимулювати 

переоснащення та модернізацію 

основних засобів промислового 

сектору, що надасть можливість 

вітчизняним виробникам 

якнайскоріше наростити 

потужності для успішного виходу 

України з економічної кризи. 

 

Федерація НЕ підтримує 
 

1067 Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих  актів України та визнання таким, 
що втратив чинність, Закону України «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» щодо прискорення 
дерегуляції у сфері господарської діяльності 

Передача повноважень Уряду 

визначати основні вимоги до 

дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності, у т.ч. 

визначати уповноважений орган, 

який видаватиме документи 

дозвільного характеру, що 

протирічить ст.92 Конституції 

України про визначення правових 

засад і гарантій підприємництва 

виключно на рівні закону. 

 

2275 Про внесення змін до деяких законів України щодо 

стабілізації функціонування системи 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування  

 

Повне відсторонення сторони 

роботодавців в управлінні Фонду, 

як основних наповнювачів фондів 

соцстрахування від контролю 

витрачання коштів ЄСВ 

(лікарняні, вагітність, пологи, 

нещасні випадки).  

2332 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо порядку визначення репрезентативності 

організацій профспілок та роботодавців в органах 

соціального діалогу  

 

Передача функції підтвердження 

репрезентативності об’єднань 

роботодавців (без погодження 

відповідного порядку сторонами 

соціального діалогу) від НСПП до 

Мінюсту, який по суті є частиною 

державної сторони в соціальному 

діалозі.  

2367 Проект Закону 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  ФРУ 

вважає жодним чином не 

прорахованим з точки зору 

впливу на діяльність суб’єктів 

господарювання, призведе до 

еквівалентного збільшення 

собівартості продукції, яка 

внаслідок цього може стати 

неконкурентоспроможною на 

внутрішньому та зовнішніх 

ринках. Прийняття законопроекту 

є неприйнятним у запропонованій 

редакції і може нанести нищівний 

удар по реальному сектору 

економіки України. 

2360 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правового 

регулювання хутрового виробництва в Україні 
 

Заборона виробництва в Україні 

хутрових тварин 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67102
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67214
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67260
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67247


2683  
Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне 
забезпечення 

Законопроектом передбачається 

встановити обов’язкову участь у 

системі накопичувального 

пенсійного забезпечення всіх 

категорій працюючих осіб до 

досягнення ними пенсійного віку 

та залучення роботодавців до 

сплати пенсійних внесків на 

паритетних засадах. Роботодавці 

сплачуватимуть 2% від розміру 

зарплати працівників, а 

працівники сплачуватимуть внески 

у розмірі 1% від зарплати. За 

бажанням працівника, розмір його 

самостійних внесків може бути 

збільшено. Роботодавець 

зобов’язаний пропорційно 

доповнювати внески працівника 

власними внесками в розмірі до 

5% від суми заробітної плати 

такого працівника 

2758 
Про внесення змін до статті 167 Податкового 
кодексу України (щодо запровадження 

справедливої прогресивної шкали податку на 
доходи фізичних осіб) 

Підвищення податкового 

навантаження на фонд заробітної 

плати буде сприяти подальшому 

заганянню її в «тінь» та не 

стимулюватиме підвищувати 

заробітну плату працівникам; 

норми законопроекту не будуть 

сприяти збільшенню інвестицій в 

Україну та залученню 

високоефективних топ-менеджерів 

і висококваліфікованих спеціалістів 

та можуть привести до подальшого 

відтоку професіоналів з країни та 

занепаду високоефективних 

галузей економіки. 

 
Федерація підтримує за умови врахування змін 

 

0958 Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 

запобігання надмірному тиску на 
суб'єктів господарювання заходів 
державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про 
працю та зайнятість населення 
 

Усунення неузгодженостей в Законі України 
«Про місцеве самоврядування» в частині 

позбавлення функцій контролю органів 
місцевого самоврядування в частині 
дотримання законодавства про працю 

 

2244 Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу 
України (щодо підвищення 

ефективності досудового 
розслідування) 
 

Усунення дублювання норм, які містяться у 
законопроекті №1009, прийнятому в цілому 
04.10.2019 р. 

 

3014 Про електронні комунікації Врахування положень європейського 
законодавства у сфері телекомунікацій  
Виключення норм щодо втручання у 

ринкове ціноутворення 
Зниження фінансового навантаження на 
операторів у частині фінансування 

радіочастотного моніторингу  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67920
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66552
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67043
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059

