Станом на 14.12.2020.

Пріоритетні законопроекти
№ 3739 «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення
передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості»
Створення умов, відповідно до яких покупець при здійсненні публічної закупівлі
товарів деяких галузей машинобудування зможе здійснити купівлю тільки у виробників,
які забезпечать передбачений законом рівень локалізації.
№ 2683 «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»
Збільшення навантаження на ФОП роботодавця. Встановлення обов’язкової участі у
системі накопичувального пенсійного забезпечення роботодавців шляхом сплати 2% від
розміру зарплати працівників та обов’язком пропорційного доповнення внесків
працівника власними внесками в розмірі до 5% від суми заробітної плати такого
працівника.
№ 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.
№ 4408-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збалансування пенсійної системи»
Збалансований законопроект, спрямований на вирішення проблеми заборгованості
підприємств-боржників з компенсації ПФУ фактичних витрат на виплату і доставку
пільгових пенсій за списками 1 та 2. Не призводить до додаткового навантаження на ФОТ
роботодавців, які не мають заборгованості, за рахунок встановлення для роботодавців
економічно обґрунтованих підвищених відсоткових ставок ЄСВ (+10% за списком 1 та +5%
за списком 2). Не передбачає ніяких ризикованих відрахувань до недержавних пенсійних
фондів, незалежно від віку працівників. Усі додаткові платежі спрямовуються на підтримку
солідарної складової пенсійної системи.
№ 3475 «Про адміністративну процедуру»
Уніфікація процедури досудового врегулювання спорів для всіх органів державної
виконавчої влади.
№ 3087-д «Про Бюро економічної безпеки України»
Створення єдиного правоохоронного органу у боротьбі з економічними злочинами з
аналітичною складовою.
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№ 2740 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та
Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих
заходів забезпечення кримінального провадження)»
Уточнення процедури щодо тимчасового доступу та вилучення інформаційних та
телекомунікаційних систем органами досудового розслідування під час обшуку.
№ 3893 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму
відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень
Створення Фонду для відшкодування шкоди від насильницьких кримінальних
правопорушень, у т.ч. з боку правоохоронних органів
№ 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»
Позбавлення функцій контролю та накладення штрафних санкцій органів місцевого
самоврядування в частині дотримання законодавства про працю.
№ 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.
№ 3760 «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»
Визначення інструментів надання державної підтримки інвестиційним проектам зі
значними інвестиціями та вимог до інвестиційних проектів та інвесторів, яким може
надаватися державна підтримка.
№ 3761 «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу
України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями»
Звільнення від оподаткування ПДВ (з 01.01.2021. до 01.01.2035.) операції з ввезення
інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування
(обладнання) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
№ 3762 «Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України»
Звільнення від оподаткування ввізним митом (з 01.01.2021. до 01.01.2035.)
устаткування (обладнання), що ввозитиметься на митну територію України інвестором
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для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Перелік та обсяги такого
устаткування (обладнання) визначатимуться Урядом.
№ 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.
№ 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, призведе до
еквівалентного збільшення собівартості продукції, яка внаслідок цього може стати
неконкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішніх ринках.
№ 3444 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо тимчасових заходів захисту національних інтересів у сфері
зовнішньоекономічної діяльності»
Встановлення чіткої процедури застосування Урядом тимчасових виключних заходів
захисту національних інтересів, з метою обмеження обмеження імпорту.
№ 3656 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на
додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції»
Запровадження зниженої ставки ПДВ у розмірі 14 % для сільськогосподарської
продукції, що класифікується за певними такими товарними позиціями відповідно до УКТ.
№ 4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»
Внесення змін до ПКУ у частині поновлення перевірок, врегулювання питань
розкриття банківської таємниці за запитом податкової служби, податку з фізичних осіб,
ПДВ, прибутку та інші
№ 4065-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо зменшення тиску контролюючих органів на платників
податків
Зменшення тиску контролюючих органів на платників податків
№ 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»
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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). ФРУ
запропоновано врахувати також пропозицій щодо машинобудівної промисловості,
зокрема, виробництва автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів.
№ 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
№ 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.
№ 3044а «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо удосконалення
адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та посилення контролю за їх
обігом
Збалансування податкового навантаження з акцизного податку на тютюнові вироби,
збільшення надходжень до держбюджету, підвищення прозорості обігу тютюнових
виробів, заходи з посилення боротьби з нелегальним обігом тютюнових виробів.
№ 3045а «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального
процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та
посилення контролю за їх обігом»
Заходи щодо посилення боротьби з незаконним обігом тютюнових виробів,
підвищення прозорості
№ 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення
правового регулювання дистанційної роботи»
Запровадження двох самостійних видів (форм) роботи - дистанційної та надомної.
Ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним
договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими
документами шляхом обміну електронними документами; ознайомлення працівника з
вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку; забезпечення можливості працівника
поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих
місцях у приміщеннях чи на території роботодавця; покладення на роботодавця
зобов’язань щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях
лише на території і у приміщеннях роботодавця.
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№ 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування національної системи кваліфікацій»
Передбачається можливість присвоювати працівникам не тільки повні, але й часткові
кваліфікації, що забезпечить кращу реалізацію їх права на працю, дасть змогу швидко
отримати відповідні навички та можливість обіймати відповідну посаду. Встановлюється
верховенство професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою, що дасть
змогу усунути проблеми, які виникають під час перевірок уповноваженими органами
державної влади у ході навчання та професійної підготовки (перепідготовки, підвищення
кваліфікації) працівників та присвоєння їм вищих кваліфікаційних розрядів. Роботодавці
зможуть самостійно розробляти та затверджувати професійні стандарти у своїх сферах.
Пропонується надати Національному агентству кваліфікацій права встановлювати Перелік
робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових професійних кваліфікацій.
Запроваджується Реєстр видів занять (професій) та кваліфікацій. Створення зазначеного
реєстру покликане надати ринку праці, інвесторам ефективний інструмент для
формування та імплементації нових професій, а також усунути низку недоліків чинної
системи класифікації професій. Крім того, законопроєкт покликаний врегулювати деякі
питання функціонування та діяльності Національного агентства кваліфікацій, правового
статусу його членів та працівників, належного представництва сторін соціального діалогу.
Проект Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
Реформування системи нагляду (контролю) з переходом від карально-наглядового
механізму до превентивного, впровадження аудиту стану дотримання законодавства.
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
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
Проект постанови КМУ «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Розширення дозвільної системи та декларативного принципу для всіх видів робіт,
обладнання підвищеної небезпеки, введення нових регуляцій перед поданням декларації.
Ініціативи ФРУ
Перегляд умов доступу українських товарів на ринок ЄС у рамках зони вільної торгівлі
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Перегляд торгівельної частини Угоди про асоціацію У країни та ЄС з урахуванням
інтересів національного бізнесу.
Перегляд переговорної позиції України щодо укладення Угоди про зону вільної
торгівлі з Туреччиною
Перегляд, затвердження оновлених директив делегації України для переговорів із
створення ЗВТ.
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.
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.
Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства
Передбачення в державному бюджеті на 2021 рік не менше 2 млрд грн на розширення
діяльності ЕКА.
Удосконалення механізму отримання допомоги по частковому безробіттю для
великого бізнесу
Підтримка підприємств-виробничників у разі скорочення виробництва (у т.ч. при
простої виробництва або окремих дільниць) на постійній основі.
Кодекс України «Про надра»
Кодифікація і модернізація законодавства у сфері користування надрами
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.
Удосконалення митного законодавства
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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»
Запровадження утилізаційного збору на імпортну сільськогосподарську техніку та
обладнання, бувшу у вжитку
Один із варіантів підтримки вітчизняних виробників.
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.
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.
Підготовка стандартів освіти за компетентнісним підходом
Формування освітніх програм, які відповідають сучасним вимогам до знань та умінь
працівників.
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.
Підготовка фахівців за дуальною формою освіти
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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.
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