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Статус виконання

Системний
звіт «Великі
проблеми
малого
бізнесу»

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: 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.

В контексті здійснення нагляду (контролю) за
дотриманням роботодавцями вимог законодавства про
працю — вжити заходів, спрямованих на ретельне
узгодження порядку, підстав, способів та форм
проведення перевірок, повноважень відповідних органів,
зокрема з вимогами Конвенцій МОП та Закону № 877.
КМУ
Інші ЦОВВ

Продовжувати забезпечення Офісу з просування експорту
належними ресурсами, розширення надання послуг
підтримки відповідно до Експортної стратегії та попиту
МСП, а також поширення інформації серед представників
МСП про можливості Офісу.
КМУ

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, ратифікованої Законом України від
8 вересня 2004 р. № 1985-IV, та Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарств,
ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, а також з урахуванням Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зокрема, законопроектом пропонується визначити правовий статус державної
інспекції праці, права та обов’язки інспекторів праці, форми здійснення 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 процесі виконання
— коментарі: Розпорядженням КМУ від 2 вересня 2020 р. № 1071-р цілісний майновий комплекс державної установи «Офіс з просування
експорту України» передано із сфери Мінекономіки до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України.

Забезпечити прозоре та ефективне функціонування
ЕКА відповідно до кращих міжнародних практик. При
здійсненні завершальних законодавчих кроків для
запуску роботи ЕКА рекомендується КМУ, Мінфіну
та Мінекономіки провести додатковий аналіз:
а) рівня капіталізації ЕКА та державної підтримки,
аби установа могла охоплювати якомога більше
представників бізнесу, в т.ч. й суб’єктів МСП, і
забезпечити більшу доступність власного
функціоналу, та
б) сфер підтримки, визначених ст. 8 Закону,
передусім в контексті їхньої узгодженості з
визначеними пріоритетними секторами Експортної
стратегії.
КМУ
Мінфін
Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: Постановою КМУ від 21.08.2019 № 772 затверджено Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства
“Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій”. Окрім
того, погоджено організаційну структуру ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та здійснено ряд кадрових призначень керівного складу.
Сформовано статутний капітал у обсязі 200 млн. гривень. До Мінфіну подано бюджетну декларацію щодо збільшення статутного капіталу
ПрАТ “ЕКА” на 2,0 млрд. гривень. Уряд орієнтує на запуск повноцінної роботи установи до кінця 2020 року.

