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Про розгляд електронної
петиції 

Шановний Юрію Євгенійовичу !

Ваша електронна петиція з приводу ухвалення  Фастівською міською 
радою звернення  до Президента України і Верховної Ради України про 
скасування  законопроектів № 5161 та № 5371 розглянута.

За результатами розгляду встановлено:
1)  на підставі  проекту  Закону України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм 
зайнятості» ( реєстр. № 5161), 18.07.2022 року, прийнято Закон України « Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання трудових 
відносин з нефіксованим робочим часом ( реєстр. № 2421 – IX), який 05 серпня 
2022 року був підписаний Президентом України;

2) на підставі проекту Закону України « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин 
у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного 
навантаження на підприємницьку діяльність» (реєстр. № 5371), 19.07.2022 
року,  прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого 
і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження 
на підприємницьку діяльність»  (реєстр. № 2434 – IX), який 17 серпня 2022 
року, був  підписаний Президентом України.
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Так як електронна петиція з приводу ухвалення Фастівською міською 
радою звернення до Президента України щодо накладення вето на 
законопроекти № 5161 та № 5371 надійшла до Фастівської міської ради вже  
після підписання Законів України, які були прийняті на підставі вищевказаних 
законопроектів, правових підстав для такого звернення у Фастівської міської 
ради немає.

Крім того, питання внесення змін до трудового законодавства України 
було врегульовано Законом України « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим 
робочим часом» (реєстр. № 2421 – IX від 19.07.2022),  та Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва 
та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку 
діяльність» ( реєстр. № 2434 – IX від 17.08.2022). Нормативно – правових актів  
під № 5161 та № 5371, які прийняті, підписані Президентом України та  
набрали чинності, база законодавства України не містить. 

Так як електронна петиція, яка надіслана до Фастівської міської ради не  
містить прохання стосовно ухвалення  звернення до Верховної Ради України 
щодо скасування, саме,  прийнятих Законів України, реєстр. № 2421 – IX від 
19.07.2022 та реєстр. № 2434 – IX від 17.08.2022, а містить прохання стосовно 
ухвалення звернення щодо скасування норм, викладених не у Законі України, 
а  у законопроектах (№ 5161 та № 5371), у Фастівської міської ради  немає 
правових підстав стосовно звернення до Верховної Ради України з 
вищевикладеного питання.   

З повагою 

міський голова                                                                         Михайло НЕТЯЖУК
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