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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

РІШЕННЯ 

 

від 08 липня 2020 року        № 39/5 

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі 

(реєстр. № 3623 від 10.06.2020 р.) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі 

(реєстр. № 3623 від 10.06.2020 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, 

Комітет відповідно до предметів відання відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що законопроектом передбачається 

запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а 

також законодавче врегулювання питання щодо автоматичного призначення 

пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі 

електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, Закону України “Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та деяких 

інших законодавчих актів. 

Законопроектом, зокрема, передбачається: 

установити п’ятирічний перехідний період для включення до Державного 

реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність 

працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова 

книжка, так й електронна форма уже наявних або внесених відомостей про 

трудову діяльність працівника з Державного реєстру); 

визначити, що внесення відомостей про трудову діяльність до 

Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду 

України у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених 

законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо), здійснюється 

працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого 

електронного підпису; 

установити, що після внесення відомостей про трудову діяльність 

працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов’язаний видати оригінал 

паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також 
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передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової 

трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення;  

запровадити можливість автоматичного призначення пенсії (без 

особистого звернення особи) зі збереженням за особою права відстрочення 

виходу на пенсію, при цьому, якщо особою перенесено призначення пенсії та 

продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії 

підвищуватиметься на 0,5–0,75 %. В рамках автоматичного призначення пенсій 

також передбачено можливість визначення за допомогою програмних засобів 

Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, 

включаючи дату такого призначення. 
 

У пояснювальній записці до законопроекту в частині фінансово-

економічного обґрунтування зазначається, що реалізація законопроекту не 

потребуватиме додаткового фінансування з Державного бюджету України та 

бюджету Пенсійного фонду України. 

На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту дозволить створити умови для впровадження обліку трудової 

діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для 

підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, 

призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством. 

Відмічаємо, що у відповідності до предметів відання Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування, затверджених Постановою 

Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

дев’ятого скликання», зауваження відсутні. 
 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 
 

1. Рекомендувати Комітету з  питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі (реєстр. № 3623 від 10.06.2020 р.), внесеного Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


