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Висновок  Гендерно-нейтральний 

 

Опис законопроекту: 

 

    Законопроектом пропонується спрощення порядку проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби для осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, а також підвищення швидкості і ефективності забезпечення кадрами в сфері 

державної служби. 

 

Основні положення законопроекту: 

 

     Законопроект передбачає внесення змін до Закону України від 10 грудня  2015 року 

№ 889-VIII «Про державну службу»  шляхом доповнення до ч.1 ст. 25 цього Закону 

наступними положеннями : 

   «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до 

конкурсної комісії таку інформацію: 

 

[….] 

 

9) заяву (виключно за бажанням такої особи) про використання результатів раніше 

складеного тестування для кандидатів на зайняття посад державної служби (за 

наявності), з зазначенням відповідного виду тестування, дати його проходження та 

інформації щодо доступу до результатів такого тестування; 

 

10) заяву (виключно за бажанням такої особи) про розв’язання ситуаційних завдань 

для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій “А” і “Б” поза межами 

приміщення державного органу, в якому проводиться конкурс, за можливості 

здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів та 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21028
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86


             
ідентифікації (посвідчення) особи у порядку, визначеному Законом України "Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; 

 

11) заяву (виключно за бажанням такої особи) щодо участі у співбесіді в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення державного органу, в якому проводиться 

конкурс, з використанням власних технічних засобів та з ідентифікацією (посвідченням) 

своєї особи у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за 

достовірність наданої інформації. 

Записи всіх проведених відеоконференцій з кандидатами на зайняття посад 

державної служби зберігаються суб’єктом призначенняпротягом шести місяців з 

моменту їх проведення,є відкритими та загальнодоступними, відносяться допублічної 

інформаціїі надаються розпорядником такої інформації запитувачам за їх письмовим 

запитом у встановленому порядку» 

 

Відповідність Конституції України 

 

     Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції України). Разом 

з тим, ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками статі та іншими ознаками.  

     Кожна особа має право на працю, змістом якого є можливість кожної особи заробляти 

собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується  (ст.43 

Конституції України). Право на працю передбачає серед іншого забезпечення кожному 

можливості без дискримінації вступати у трудові відносини для реалізації своїх 

здібностей. Таке право повинно бути однаково гарантоване та забезпечене як чоловікам, 

так і жінкам. 

     Даний законопроект не містить будь-які дискримінаційні умови чи обмеження за 

ознакою статі. 

 

  Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

      

       Принцип рівності у правах та недискримінації, закріплений у с.1, 2 Загальної 

декларації прав людини. Разом з тим, ч.2 ст.22 Загальної декларації прав людини 

передбачає, що кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй 

країні. 

      

 

   Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.26) передбачає, що всі люди 

є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист 



             
закону. При цьому закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист 

проти дискримінації за будь-якою ознакою. 

      ч.2 ст.2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закріплює 

обов’язок для держав гарантувати, що права, які закріплені у Пакті, здійснюватимуться 

без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини.  

     Ст.2 Конвенції про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 передбачає, що 

кожний член Організації,  для якого ця  Конвенція  є  чинною,  зобов'язується   визначити   

й   проводити  національну  політику, спрямовану   на   заохочення,   методами,   що   

узгоджуються    з національними умовами й практикою, рівності можливостей та 

поводження стосовно праці й занять з метою викорінення будь-якої дискримінації з 

приводу них. 

 

Зауваження: 

 

      З запропонованих положень випливає, що законопроект спрямований на 

забезпечення можливостей доступу до державної служби в умовах пандемії, зокрема в 

аспекті передбачення можливостей  розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на 

зайняття посад державної служби категорій, а також участі у співбесіді в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення державного органу. 

     Однак такі заходи, вважаємо, можливі лише як виняток, в час пандемії чи інших 

надзвичайних ситуацій. В іншому ж випадку такий законодавчий підхід може зазіхати 

на засаду рівності усіх перед законом, створюючи можливості для зловживань у вигляді 

неоднакої процедури проведення співбесіди чи розв’язання ситуаційних завдань тощо, 

тобто в цілому – процедури проведення конкурсу на зайняття посади державної служби. 

   

Висновок за результатами експертизи 

 

     Такий підхід до регулювання проведення конкурсу на зайняття посади державної 

служби може бути застосований у виняткових, чітко визначених, випадках («в умовах 

пандемії», «в умовах надзвичайного стану» тощо) 

     Враховує міжнародні стандарти в сфері забезпечення прав жінок, зокрема відсутній 

підхід розрізнення ролей у відповідності зі статтю чи гендером.  

        За результатами проведення експертизи може вважатися гендерно-нейтральним. 

 

Рекомендації  

 Необхідно зазначити вичерпні обставини, за яких можливе проведення таких 

відеоконференцій («в умовах пандемії», «в умовах надзвичайного стану» тощо). 


