
 

 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних 

можливостей матері та батька на догляд за дитиною» № 3695 (дата реєстрації 19.06.2020) 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Народний депутат України 

 

Ініціатори законопроекту: 

Бардіна М.О., Жмеренецький О.С., Совсун І.Р., 

Кондратюк О.К., Іонова М.М., Підласа Р.А., 

Циба Т.В., Колісник А.С., Подгорна В.В., 

Костюх А.В., Нікітіна М.В., Гурін Д.О., 

Хоменко О.В., Руденко О.С., Шуляк О.О. , 

Богуцька Є.П., Кравчук Є.М., Камельчук Ю.О., 

Михайлюк Г.О., Кінзбурська В.О., Лічман Г.В. 

Саладуха О.В., Піпа Н.Р., Боблях А.П., 

Петруняк Є.В., Гришина Ю.М., Василенко Л.В.  

Пушкаренко А.М., Грищенко Т.М.  

Грищук Р.П., Яковлєва Н.І. , Беленюк Ж.В., 

Діденко Ю.О., Микиша Д.С. , Бакумов О.С. , 

Мезенцева М.С., Вінтоняк О.В., Безугла М.В., 

Загоруйко А.Л. , Красов О.І., Рябуха Т.В., 

Лерос Г.Б., Васильченко Г.І., Лозинський Р.М., 

Радіна А.О., Гетманцев Д.О., Василів І.В., 

Ляшенко А.О., Павленко Ю.О.,  

Куницький О.О., Крулько І.І., Боднар Г.В., 

Мотовиловець А.В., Фролов П.В.,  

Потураєв М.Р., Криворучкіна А.В., Булах Л.В., 

Гривко С.Д., Третьякова Г.М., Нестеренко К.О., 

Лубінець Д.В., Вагнєр В.О., Лаба М.М., 

 Любота Д.В., Костін А.Є., Юраш С.А., 

Васильєв І.С., Герус А.М., Мовчан О.В.  

Дмитрієва О.О., Корнієнко О.С., Гринчук О.А. 

Тарасенко Т.П., Мошенець О.В.,  

Забуранна Л.В., Геращенко І.В., Павленко Р.М. 

Климпуш-Цинцадзе І.О., Санченко О.В. 

Овчинникова Ю.Ю., Мережко О.О.,  

Верещук І.А., Нагорняк С.В., Бондаренко О.В., 

Дануца О.А., Коваль О.В., Яковенко Є.Г. 

Швець С.Ф.  

 



 

Опис законопроекту. 

Проєкт закону пропонує сприяння забезпеченню рівних можливостей матері та батька на 

догляд за дитиною, закріплює право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку як рівне право матері та батька, вводить в національне законодавство новий вид 

соціальної оплачуваної відпустки, гармонізує материнство, батьківство в поєднанні з професійною 

діяльністю. 

Основні положення законопроєкту. 

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

відпустки». Зокрема встановлює новий вид відпустки – при народженні дитини, тривалістю до 14 

календарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця. Право на даний вид відпустки матимуть 

один (одна) із перелічених осіб: чоловік, дружина якого народила дитину; батько дитини у разі, якщо 

він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому 

родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою 

матір’ю (батьком). 

Законопроєкт закріплює можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для 

чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що 

виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному 

закладі). 

Проєкт закону доповнює положення Кодексу законів про працю України та Закону України 

«Про відпустки» щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину - 

особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку, а також на відпустку 

для  догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

 

 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Незважаючи на те, що Законопроєкт покликаний забезпечити рівні можливості матері та батька 

на догляд за дитиною, в ньому ж містяться дискримінаційні норми, що не відповідають принципу 

рівності прав та можливостей жінок та чоловіків. 

Новий вид відпустки – при народженні дитини надається одній (одному) з осіб, перелічених 

частиною першою статті 77-3 Кодексу Законів про працю України. Пункт 2 цієї частини передбачає 

право на відпустку при народженні батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому 

шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов'язки. Але дана редакція дискримінує в праві на отримання відпустки батька дитини, 

якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини і не проживає спільно з нею (у 

зв’язку з професійною діяльністю чи будь-якою іншою причиною). Аналогічне зауваження 

стосується і щодо проєкту статті 19-1 Закону України «Про відпустки», якою визначається перелік 

осіб, що мають право на відпустку при народженні дитини. 

 

 

 



 

 

Дискримінаційною є також норма законопроекту, якою пропонується внести зміни у частину 4 

статті 20 Закону України «Про відпустки», виклавши в редакції: «Особам, зазначеним у частині 

третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому 

законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів), відпустка для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, 

служби) одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов на роботу до закінчення терміну цієї 

відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною одному з батьків припинено (із зазначенням 

дати).» 

Дана редакція статті: 

а) не забезпечує реалізацію права на відпустку жінок (чоловіків) - самозайнятих осіб,  

б) не враховує, що жінка після народження дитини може і не йти у відпустку для догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку, 

в) містить застарілі положення щодо виплати допомоги по догляду. 

 

Відповідність Конституції України. 

Конституція України декларує рівність прав жінок та чоловіків.  

Відповідно до статті 24 Конституції громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Конституцією проголошено,  

що рівність прав чоловіка і жінки, окрім іншого, забезпечується створенням умов, які дають 

можливість поєднувати працю з материнством. 

Рівність прав та обов’язків чоловіка і жінки у шлюбі та сім'ї гарантується статтею 51 

Конституції. 

Законопроєкт №3695 в цілому відповідає Конституції України та покликаний забезпечити 

реалізацію принципу рівності прав, свобод та інтересів жінок та чоловіків, проте потребує 

доопрацювання в частині усунення дискримінаційних положень щодо окремих категорій осіб.  

 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних 

можливостей матері та батька на догляд за дитиною» № 3695 відповідає європейським стандартам 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Зокрема принципам рівності та 

недискримінації, що проголошені у Загальній декларації прав людини.  

Конвенція Організації Об'єднаних Націй «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» 

проголошує, що держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою визначення загальної 

відповідальності чоловіків і жінок за виховання та розвиток своїх дітей, а також - усіх заходів для 

ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості; вживають заходів, щоб заохочувати надання 

необхідних додаткових соціальних послуг, з тим щоб дозволити батькам поєднувати виконання 

сімейних обов'язків з трудовою діяльністю та участю в громадському житті.  

 



 

 

Законопроєкт узгоджується з Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи №2079 

«Рівність і спільна батьківська відповідальність: роль батька», яка наголошує на спільній 

батьківській відповідальності та подоланню стереотипів, щодо ролей чоловіків і жінок у сім’ї.  

Практика Європейського суду з прав людини також базується на принципі рівності прав матері 

та батька в догляді за дитиною, про що говорить одне із найбільш яскравих рішень у справі 

«Константін Маркін проти Росії». ЄСПЛ визнано, що на відміну від відпустки у зв’язку з вагітністю і 

пологами, орієнтованої насамперед на надання матері можливості відновлення після народження 

дитини, відпустка для догляду за дитиною покликана забезпечити можливість залишатися вдома і 

особисто доглядати за дитиною, і право на таку відпустку в рівній мірі мають як мати, так і батько 

дитини.  

 

Зауваження. 

При внесенні проєктом № 3695 змін у частину 4 статті 20 Закону України «Про відпустки»: 

 

а) врахувати необхідність забезпечення реалізації права на відпустку жінок (чоловіків) 

самозайнятих осіб;  

б) врахувати, що жінка після народження дитини може і не йти у відпустку для догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку, 

в) не використовувати застарілі положення щодо виплати допомоги по догляду. 

 

а) Самозайнятими особами відповідно до п. 14.1.226 Податкового кодексу є: «платник податку, 

який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що 

така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, 

художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 

виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої 

релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є 

працівником або фізичною особою - підприємцем (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 

65.9 статті 65 цього Кодексу) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб». 

Прийняття законопроєкту у запропонованій редакції ст. 20 обмежує право членів сім’ї, у яких 

матір працює адвокаткою, нотаріусом, аудиторкою, чи іншою самозайнятою особою та не є 

найманим працівником на отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку. Оскільки самозайняті особи не можуть надати довідки з місця роботи у формі, 

передбаченій в ст.20, необхідно розширити перелік з врахування особливостей виду діяльності даних 

категорій осіб.   

Оскільки сама по собі реєстрація особи як фізичної-особи підприємця чи отримання свідоцтва 

про право на зайняття адвокатською/нотаріальною діяльністю, не підтверджує здійснення такої 

діяльності, умовою для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, поряд з довідкою з місця роботи, може бути, документ, який підтверджує, що особа перебуває 

на обліку у податковому органі, як самозайнята особа.  

 

б) Запропонована проєктом редакція ч.4 ст.20 Закону України «Про відпустки» передбачає, що 

«відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки  



 

 

з місця роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов на роботу до 

закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною одному з батьків 

припинено (із зазначенням дати).»  

Проте йти чи не йти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку – 

це право, а не обов’язок матері. Часто після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінка 

приступає до роботи, не використовуючи право на відпустку для догляду, тому довідку про те, що 

вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки надати неможливо, оскільки такий 

термін не розпочинався.  

в) В редакції проєкту ч.4 ст.20 передбачені вимоги до довідки щодо підтвердження факту 

припинення виплати допомоги по догляду за дитиною одному з батьків (із зазначенням дати). Дана 

вимога застаріла та не відповідає суспільним відносинам, оскільки допомогу по догляду за дитиною 

скасовано з 01.07.2014. З даного часу призначається допомога при народженні дитини (одноразова 

сума та в подальшому рівними сумами 36 місяців) і виплачується вона незалежно від того працює 

жінка (батько) чи перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення трьохрічного віку, а 

переривання такої відпустки у зв’язку з виходом на роботу не припиняє виплат допомоги.  

Тому вимогу щодо «припинення виплати допомоги по догляду за дитиною одному з батьків (із 

зазначенням дати)» необхідно з проєкту статті виключити! 

Також доцільно, враховуючи принцип правової визначеності, зазначити в Проєкті закону строк, 

протягом якого батько може реалізувати своє право на відпустку при народженні дитини (до 14 

днів). Даним законопроектом строк не визначений, а враховуючи вид даної відпустки, її доцільно 

надавати в перші місяці після народження дитини.  

 

 

Висновок за результатами експертизи: 

Законопроект може мати гендерно-чутливий характер у випадку внесення змін та з врахування 

зауважень, викладених у даному Висновку. В запропонованій редакції Проєкт Закону прийняттю не 

підлягає, з підстав, що створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб. 

 

 

Рекомендації: 

 

1. В розділі 1 Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» № 3695, пункту 2 

частину 1 та в розділі 2 пункту 4 частину 1 викласти в редакції: 

 

«Стаття 773. Відпустка при народженні дитини 

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів без 

урахування святкових і неробочих днів надається працівникам, а саме: 

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;  

2) батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, 

незалежно від місця його проживання;  

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за 

дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком). 

 

 



 

 

2. Викласти частину 4 статті 20 Закону України «Про відпустки» у такій редакції: 

 

«Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи взяли 

дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків), відпустка для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця 

роботи (навчання, служби) одного з батьків дитини про те, що вона/він не використовує даний 

вид відпустки (із зазначенням дати), або на підставі документу, який підтверджує, що один з 

батьків дитини перебуває на обліку у податковому органі, як самозайнята особа (фізична особа 

підприємець, або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність». 

 


