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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2014 року № 437”

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від                   02 липня 2014 року № 437” (далі – проект акта) розроблений Державною службою України з питань праці відповідно до статті 53 Закону України „Про зайнятість населення”, Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 (зі змінами).

Мета і шляхи її досягнення

Проект акта підготовлено з метою визначення процедури взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості.

Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини       у цій сфері є: Конституція України, Закони України „Про зайнятість населення”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, від 16.06.2015 № 423 „Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України”, від 11.02.2015 № 96 „Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”, наказ Міністерства соціальної політики України від 15.12.2016 № 1543 „Про затвердження Положення про державну службу зайнятості”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 № 1723/29853.


Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує виділення додаткових коштів                       із загального фонду Державного бюджету. 

Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною службою України з питань праці,  державною службою зайнятості та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Регіональний аспект

Проект акта потребує погодження з Асоціацією міст України, оскільки стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

Громадське обговорення

Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Держпраці (www.dsp.gov.ua).

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує направлення на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Позиція соціальних партнерів 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Конфедерацією роботодавців України.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує погодження всеукраїнськими організаціями осіб з інвалідністю та їх спілками.

 Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не передбачає впливу на ринок праці.

 Прогноз результатів

Прийняття проекту акта врегулює порядок взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості.



Перший заступник Міністра 
соціальної політики України                                                 Ольга Крентовська
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