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Якісно переглянути та ініціювати внесення змін до
законодавства, передбачивши гнучкі форми організації та
режиму праці, в т.ч. в контексті питання неповного робочого
часу, роботи змінами, обліку робочого часу, вихідних та
святкових днів, дистанційної праці тощо.
КМУ
Інші ЦОВВ
В контексті співмірності відповідальності роботодавця за
порушення трудового законодавства — ініціювати перегляд
розмірів штрафів з урахуванням характеру, тяжкості допущених
порушень та ступеня вини роботодавця, а також передбачити
можливість застосування попереджень за незначні чи виявлені
вперше правопорушення та/або надання пільгового строку на
їхнє усунення без обов’язку сплати відповідних штрафів.
КМУ
Інші ЦОВВ

Статус виконання
Виконано
— коментарі: 02.04.2020 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 540-IX
від 30.03.2020). Зокрема, вказаним Законом викладено у новій редакції статтю 60, яка раніше передбачала поділ робочого дня на
частини (На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках, передбачених законодавством, робочий день
може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості
робочого дня). Відтепер же, з 02.04.2020, статтею 60 регламентовано гнучкий режим робочого часу.

Виконано
— коментарі: 02.02.2020 набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю України (Закон № 378-IX від 12.12.2019). Зокрема,
внесено зміни до статті 265: - Суттєво зменшено розміри штрафів за неформальну зайнятість та недопуск до перевірки; Запроваджено попередження для роботодавців на спрощеній системі оподаткування (1-3 групи) у разі вчинення порушення
вперше; - Запроваджено критерій повторюваності правопорушень; - 50% знижка за сплату штрафу протягом 10 днів; - В окремих
випадках штраф не сплачується у разі добровільного усунення виявлених порушень роботодавцем.

Виконано
— коментарі: Реалізацію Стратегії МСП завершено. Планом заходів передбачено 35 завдань, які містять 63 заходи. станом на
Здійснити перегляд та оцінку актуальності нереалізованих
31.12.2020: виконано заходів – 55; виконано частково – 3; заходи, що втратили актуальність – 3; заходи, що виконуються – 2. Наразі
заходів, вказаних у Плані заходів з реалізації Стратегії МСП,
Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято Національну економічну стратегію на період до
пріоритезувати заходи, що можуть мати швидкий та значущий
2030 року. В свою чергу, Національною економічною стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї
ефект на доступ МСП до фінансування, та припинити реалізацію
актуальності та доцільності в зв’язку з закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року. Уряд працює над розробкою
неефективних заходів.
“Національної економічної стратегії 2030”. Основні вектори економічного розвитку, у тому числі у напряму «Підприємництва»
КМУ
опрацьовуються у тісній співпраці представників Уряду та відповідних асоціацій, експертів, бізнесу та народних депутатів. Отже,
Мінекономіки
робота над стратегічним підходом до розвитку МСП триває.

