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Статус виконання

Переглянути План заходів з реалізації Стратегії розвитку МСП на предмет визначення їхньої
актуальності, пріоритетності та доцільності.
Мінекономіки
Інші ЦОВВ

Виконано
— коментарі: Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято
Національну економічну стратегію на період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною
стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї актуальності та доцільності в зв’язку з
закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року.

Затвердити оновлений реалістичний план заходів щодо підтримки і розвитку МСП з
урахуванням рекомендацій РБО, викладених у цьому звіті. План заходів розвитку МСП має
охоплювати заходи для всіх груп цих суб’єктів підприємництва (мікро-, малого та середнього
бізнесу), а також бути підкріплений відповідними фінансовими ресурсами.
Мінекономіки
Інші ЦОВВ
Розроблення оновленого плану виконання заходів Стратегії МСП має базуватися на принципі
партисипативності, зокрема до цього процесу повинні бути залучені всі ключові
стейкхолдери як з боку держави, так і з боку бізнес-спільноти, що представляють усі групи
підприємців. Загальним фокусом цього документа мають стати структурні зміни у секторі
МСП, зокрема заходи, що сприятимуть перетворенню малих підприємств у середні та
створенню умов для появи більшої кількості швидкозростаючих малих підприємств,
підприємств з експортним потенціалом або підприємств зі значним інноваційним
компонентом.
Мінекономіки
Інші ЦОВВ

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

Вжити належних заходів зі спрощення паперового документообігу, що стосується трудових
відносин, а також переведення його в електронний формат.
КМУ
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: Ініціативи реалізуються відповідно до постанови КМУ від 27 травня 2020 року № 534, якою
затверджено Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків,
спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки

В процесі виконання
— коментарі: Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято
Національну економічну стратегію на період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною
стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї актуальності та доцільності в зв’язку з
закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року.

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.
В процесі виконання
— коментарі: 12 лютого 2020 року КМУ прийняв постанову № 188, якою фактично скасовано обов’язок
підприємств інформувати податковий орган про новопризначеного керівника. 01.04.2020 Фонд
соціального страхування України повідомив, що спільно з Пенсійним фондом України вони виконали всі
необхідні дії щодо запуску Електронного реєстру листків непрацездатності.
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В процесі виконання
— коментарі: Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення», положеннями якого пропонується визначити особливості здійснення
державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства у відповідності до Конвенції
Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі,
В контексті здійснення нагляду (контролю) за дотриманням роботодавцями вимог
ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1985-IV, та Конвенції Міжнародної організації
законодавства про працю — вжити заходів, спрямованих на ретельне узгодження порядку,
праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарств, ратифікованої Законом України від 8
підстав, способів та форм проведення перевірок, повноважень відповідних органів, зокрема
вересня 2004 р. № 1986-IV, а також з урахуванням Закону України «Про основні засади державного
з вимогами Конвенцій МОП та Закону № 877.
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зокрема, законопроектом пропонується визначити
КМУ
правовий статус державної інспекції праці, права та обов’язки інспекторів праці, форми здійснення
Інші ЦОВВ
контролю, підстави та порядок проведення інспекційних відвідувань та інші питання функціонування
системи державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства, що дозволить
підвищити інституційну спроможність Держпраці виконувати покладені на неї повноваження.
Законопроект проходить антикорупційну експертизу в НАЗК, після проведення якої готуватиметься до
подання на розгляд Уряду.
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
Належним чином та у найкоротші строки завершити реалізацію заходів, передбачених
Стратегією МСП у частині, що стосується проведення навчання, тренінгів, спрямованих на
розвиток компетенцій/навичок та підвищення обізнаності МСП у сфері ділової
доброчесності.
Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Інші ЦОВВ

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.

В процесі виконання

Мінекономіки, іншим ЦОВВ, обласним та Київській міській держадміністрації продовжувати
підтримувати активний діалог та проводити спеціальні форуми для МСП. Разом з цим,
зазначеним суб'єктам доцільно проаналізувати поточний стан та розширити підготовку
покрокових інструкцій з детальною інформацією про ключові процеси у здійсненні
господарської діяльності, необхідні для започаткування чи припинення окремих видів
бізнесу та щодо уніфікованого представлення/розміщення на їхніх сайтах інформації,
В процесі виконання
необхідної для бізнесу. Додатково, така інформація має супроводжуватися інтерактивними
інструментами самоперевірки для МСП, щоб вони мали змогу самостійно перевірити свій
рівень комплаєнсу
Мінекономіки
КМДА
Інші ЦОВВ

