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Про непогодження проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо стабілізації функціонування 
системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування», реєстр. 2275

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо стабілізації функціонування системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування», поданого 
народними депутатами України Третьяковою Г.М., Струневичем В.О. та 
іншими, реєстр. № 2275 від 16.10.2019, яким ліквідується один із основних 
принципів соціального страхування -  паритетність представників соціального 
діалогу в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням на користь державної сторони, СПО об’єднань профспілок 
вважає його неприйнятним.

Запропоновані законопроектом зміни руйнують довголітню ефективно 
функціонуючу систему управління та звужують повноваження сторін 
правління, в інтересах яких створено соціальне страхування (застрахованих 
осіб) та тих, хто наповнює бюджет Фонду (роботодавці). Крім того, правління 
позбавляється права призначати та звільняти керівництво виконавчої дирекції 
Фонду та пропонується надати ці повноваження Кабінету Міністрів України (за 
поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального захисту населення). 
Зазначене призведе до одержавлення Фонду соціального страхування та 
нівелювання участі представників від застрахованих осіб і роботодавців в 
управлінні цим видом соціального страхування. Практика свідчить, що кожна 
наступна ініційована державою реформа у цій сфері призводить до порушення 
інтересів профспілок і застрахованих осіб, звуження їх прав.

Законопроект не вирішує проблему фінансової стабілізації Фонду 
соціального страхування. У зв’язку із зниженням надходження сум єдиного 
соціального внеску через зменшення його розміру для роботодавців майже 
вдвічі (до 22%) та скасування сплати єдиного внеску працівниками (3,6%), а 
також значне зменшення частки єдиного внеску до Фонду соціального 
страхування з 14,2657% до 9,3759%, виникла заборгованість Фонду перед 
застрахованими особами з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності 
та по вагітності і пологах. У серпні ц.р. частково було погашено заборгованість, 
але зараз знову вона почала збільшуватися і становить вже біля 1 млрд. грн.
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Зважаючи на зазначене, Спільний представницький орган 
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні

В И Р І Ш И В :
1. Не підтримувати проект Закону України «Про внесення змін до деяких

загальнообов’язкового державного соціального страхування», реєстр. №2275 
від 16.10.2019р., як такий, що руйнує принципи соціального діалогу та нівелює 
участь представників від застрахованих осіб і роботодавців в управлінні 
Фондом соціального страхування України, не вирішує проблеми фінансової 
стабілізації Фонду соціального страхування.

2. Надіслати звернення до Комітету Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів про непогодження проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування», реєстр. № 2275 від 16.10.2019 р.

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України про підтримку позиції 
профспілкової сторони щодо непогодження проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування 
системи загальнообов’язкового державного соціального страхування», реєстр. 
№2275 від 16.10.2019р.

4. Звернутися до Спільного представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні з пропозицією об’єднати спільні зусилля 
щодо відхилення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування», реєстр. №2275 від 16.10.2019р. та 
недопущення руйнування соціального діалогу в системі соціального 
страхування України.

5. Звернутися до депутатських фракцій Верховної Ради України з 
пропозицією не підтримувати законопроект №2275, спрямований на 
руйнування соціального діалогу та системи загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

6. Підготувати Заяву у зв’язку із внесенням до Верховної Ради України 
законопроекту №2275, спрямованого на руйнування системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, та опублікувати в 
засобах масової інформації.

7. Поінформувати Міжнародну Організацію Праці про руйнівні тенденції 
законодавчих змін, направлених на звуження прав профспілок та осіб, 
застрахованих у системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

8. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Голову СПО 
об’єднань профспілок Осового Г.В.

законів України щодо стабілізації функціонування системи

Голова СПО
об’єднань профспілок Г.В. Осовий


