
          
 

Висновок щодо результатів  проведення гендерно-правової експертизи проекту 

нормативно-правового акта 

 

Назва акту Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну службу" щодо удосконалення порядку призначення на 

посаду державної служби 

  

Дата реєстрації 17.04.2020 

Суб’єкт права 

законодавчої 

ініціативи 

               Народний депутат України 

Дирдін Максим Євгенович (IX скликання) 

Костін Андрій Євгенович (IX скликання) 

Верещук Ірина Андріївна (IX скликання) 

Демченко Сергій Олексійович (IX скликання) 

Торохтій Богдан Григорович (IX скликання) 

Аллахвердієва Ірина Валеріївна (IX скликання) 

Копитін Ігор Володимирович (IX скликання) 

Пасічний Олександр Станіславович (IX скликання) 

Головний комітет Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Висновок  Гендерно-нейтральний 

 

 

Опис законопроекту: 

 

     Законопроектом пропонується надати можливість суб’єкту призначення отримати 

право призначати на посаду державного службовця відразу за результатами конкурсу на 

випробувальний термін, не чекаючи результатів спеціальної перевірки, з метою 

забезпечення можливості заповнення вакантних посад державної служби працівниками.  

     Разом з тим пропонується закріпити положення, щодо надання керівнику державної 

служби у структурному підрозділі органу державної влади можливості призначати без 

конкурсу на посаду державної служби осіб, які були звільнені на підставі скорочення 

чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби 

внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення 

чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу, у разі 

створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної 

посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня 

звільнення. 

 

Основні положення законопроекту: 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8358
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21156
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21010
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21035
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21118
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20966
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21152
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21251


          
 

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

№ 889-VIII «Про державну службу» шляхом доповнення ч. 3 ст. 31  абз. 3 такого змісту: 

«Спеціальна перевірка не проводиться відповідно до державних службовців, яких 

було звільнено на підставі пункту 1 частини першої статті 87 цього Закону.». 

   Абз. 3 ч. 3 ст. 87 Закону викласти у такій редакції: 

«Державний службовець, якого звільнено на підставі пункту 1 частини першої 

цієї статті, у разі створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади 

чи появи вакантної посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом 

шести місяців з дня звільнення за рішенням суб’єкта призначення може бути 

призначений на рівнозначну або нижчу посаду державної служби, за рішенням 

керівника державної служби у структурному підрозділі органу державної влади якщо 

він був призначений на посаду державної служби за результатами конкурсу.». 

 

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. 

 

Висновок за результатами експертизи 

 

       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 

 

       З метою гарантування збалансованої участі жінок і чоловіків у виконанні функцій 

держави, є необхідним врахувати гендерні аспекти у випадку закріплення на 

законодавчому рівні можливості призначати без конкурсу на посаду державної служби  

осіб, які були звільнені на підставі скорочення чисельності або штату державних 

службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або 

штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних 

службовців, реорганізація державного органу, у разі створення в державному органі, з 

якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає 

кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення.  

      

Зокрема є необхідним встановлення механізмів для забезпечення рівної можливості у 

доступі до державної служби як чоловіків, так і жінок. 

      Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки передбачає, що одним із 

завдань реалізації державної кадрової політики є забезпечення гендерної рівності.1 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

підприємства, організації та установи, громадські об’єднання сприяють збалансованому 

представництву статей в управлінні та прийнятті рішень. Для досягнення мети цього 

Закону у своїй діяльності вони можуть застосовувати позитивні дії. 

       Ст.16 вищезазначеного Закону передбачає, що призначення на державну службу та 

службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням 

представництва кандидатур кожної статі. Дозволяється застосування позитивних дій 

з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній 

 
1 Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схвалена Указом 

Президента України від 1 лютого 2012 року №45/2012 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012


          
службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад 

службовців. Під такими позитивними діями слід розуміти спеціальні тимчасові заходи, 

спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізувати 

рівні права, надані їм Конституцією і законами України. 

      Відповідно, у випадках, коли двоє і більше кандидатів претендують на зайняття 

посади в органі державної влади за запропонованим суб’єктом законодавчої ініціативи 

порядком, доцільно розглянути можливість збільшення кількості жінок на посадах в 

органах державної влади шляхом квотування, а також за таких умов передбачити 

гарантії для забезпечення рівної можливості у доступі до державної служби як чоловіків, 

так і жінок. 

 

 

 
 

 

 


