
                  Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо визначення єдиних повноважень для всіх органів місцевого 
самоврядування базового рівня з питань здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 

І. У статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1) пункт «б» частини першої доповнити підпунктами такого змісту: 
«18) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 
законодавством; 

19) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та 
зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.» 

 

2) частину третю виключити. 
 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 
 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом. 

 
Голова  

Верховної Ради України 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо визначення 

однакових повноважень для всіх органів місцевого самоврядування базового рівня з питань здійснення контролю за 
додержанням законодавства про працю» 

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту 

акта  
Пояснення змін 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Стаття 34. Повноваження у сфері 

соціального захисту населення 
1. До відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать: 
… 
б) делеговані повноваження: 
... 
відсутні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. До відання виконавчих органів міських 

рад міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад, крім повноважень, 
визначених пунктом «б» частини першої цієї 
статті, належать: 

1) здійснення на відповідних територіях 
контролю за додержанням законодавства про 
працю та зайнятість населення у порядку, 
встановленому законодавством; 

Стаття 34. Повноваження у сфері 
соціального захисту населення 

1. До відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад належать: 

… 
б) делеговані повноваження: 
... 
18) здійснення на відповідних 

територіях контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість 
населення у порядку, встановленому 
законодавством; 

19) накладення штрафів за порушення 
законодавства про працю та зайнятість 
населення у порядку, встановленому 
законодавством. 

… 
виключити 
 

У зв'язку з завершальним 
етапом реформування місцевого 
самоврядування в Україні створено 
1469 територіальних громад 
базового рівня: сільські, селищні та 
міські. На сьогодні Закон України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачає особливі 
повноваження для виконавчих 
органів міських рад міст обласного 
значення та рад об’єднаних 
територіальних громад у сфері 
контролю за додержанням 
законодавства про працю, якими не 
наділені виконавчі органи інших 
сільських, селищних, міських рад. З 
моменту утворення органів 
місцевого самоврядування на 
території новоутворених 
територіальних громад виконавчі 
органи рад, які мали статус 
«об’єднані територіальні громади», 
втратять відповідні повноваження. 
Таким чином, органи місцевого 
самоврядування новостворених 
територіальних громад будуть 



2 
2) накладення штрафів за порушення 

законодавства про працю та зайнятість 
населення у порядку, встановленому 
законодавством. 

законодавчо неспроможні 
здійснювати контроль за 
додержанням законодавства про 
працю. Це, в свою чергу, призведе до 
підвищення тіньової зайнятості в 
Україні та, відповідно, зменшення 
доходів державного та місцевих 
бюджетів. 

Тому, пропонується визначити 
однакові повноваження для всіх 
органів місцевого самоврядування 
базового рівня з питань здійснення 
контролю за додержанням 
законодавства про працю. 

 
 
___ ____________ 2020 р. 


	Проект Закону зміни контроль за працею
	Порівняльна таблиця зміни контроль за працею

