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Опис законопроекту.  

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення рівних можливостей у сфері праці для працівників із 

сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю, а також зменшення гендерного 

дисбалансу на ринку праці.                                                  

Основні положення законопроєкту. 

Законопроектом пропонується: 

- доповнення Кодексу законів про працю України положеннями щодо роботи працівників із 

сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю; 

 

 



 
 

 

- визначення положення про те, що не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком 

до трьох років, без їх письмової згоди. На відміну від діючої на даний момент повної заборони; 

- встановлення у Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування” можливості добровільної сплати внесків на соціальне та пенсійне 

страхування для  осіб, які виконують домашню працю; 

- визначення у Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 

поняття “неоплачувана доглядова праця”, а також визначення повноважень спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків щодо організації наукових і експертних досліджень з оцінки вартості 

неоплачуваної доглядової праці, як діяльності жінок і чоловіків, з метою зменшення розриву в оплаті 

праці жінок і чоловіків. 

 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних 

можливостей у сфері праці № 4174 не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

Відповідність Конституції України. 

Згідно положень Конституції України 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 є невідчужуваним, є необхідним забезпечення державою рівних можливостей для 

реалізації такого права. В тому числі ст. 24 Конституції України забезпечується право на працю, 

відповідно таке право повинно бути однаково гарантоване та забезпечене як чоловікам, так і жінкам. 

При цьому будь-які дискримінаційні умови чи обмеження є такими, що не відповідають Конституції 

України. 

 

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 у сфері праці № 4174 відповідає європейським стандартам щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків. Зокрема принципам рівності та недискримінації, що 

проголошені у Загальній декларації прав людини. 

 



 
 

 

 У п. 13 Пекінської декларації наголошується на необхідності розширенні можливостей жінок та їхня 

всебічна участь на основі рівності в усіх сферах життя суспільства, включаючи участь у процесі 

прийняття рішень і доступ до влади, для досягнення цілей рівності, розвитку і миру. 

 Ціль сталого розвитку 5. «Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх 

жінок та дівчат» включає в себе необхідність провести реформи з метою надання жінкам рівних прав 

на економічні ресурси (5.a). Ціль сталого розвитку 10. «Скорочення нерівності всередині країн і між 

ними» наголошує на потребі Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність результатів, у 

тому числі шляхом скасування дискримінаційних законів, політики і практики та сприяння 

прийняттю відповідного законодавства, політики та заходів у цьому напрямі. 

Окремі аспекти гендерної рівності на ринку праці враховані в Конвенції про дискримінацію в галузі 

праці та занять №111 (1958 р), Конвенції про використання праці жінок на підземних роботах № 45 

(1935р.), Конвенції про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу № 149 (1977 р.). 

Конвенції МОП встановлюють гарантії в сфері охорони материнства: Конвенція МОП про охорону 

материнства №103, Конвенція МОП про охорону материнства №183 (переглянута, не ратифікована 

Україною). Конвенція МОП №177 про надомну працю 1996 р. та Рекомендація МОП №184 щодо 

надомної праці містить стандарти МОП про надомну працю, Конвенція МОП про гідну працю 

домашніх працівників №189. 

1. Стаття ст. 176 КЗпП. Слід відмітити позитивні нововведення, які передбачаються даним 

законопроектом, в частині змін до ст. 176 КЗпП щодо можливості залучення вагітних жінок і 

жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і 

направлення їх у відрядження у випадку наявності їх письмової згоди. Погоджуємось з 

тим, що право вибору, враховуючи потреби та ризики, повинно залишатись за такими 

працівниками; обмеження щодо залучення їх до таких робіт можуть застосовуватись лише 

за згодою працівників. Такий підхід є необхідним для законодавчого закріплення, адже 

сприятиме розширенню зайнятості жінок. Разом з тим, важливим є поширення такої гарантії і 

на інших працівників із сімейними обов’язками, що мають дітей віком до трьох років та 

вагітних жінок.  

2. Домашня праця. Одним з питань, яке пропонує до вирішення законопроект є питання 

легалізації зайнятості осіб, які виконують домашню працю. В цьому контексті слід загадати 

Конвенцію МОП про гідну працю домашніх працівників №189 (далі – Конвенція), а також 

відповідну Рекомендацію МОП №201 (далі – Рекомендація). Стаття 1 Конвенції визначає 

термін «домашня праця» як роботу, яка виконується в домашньому господарстві або для 

домашнього господарства або домашніх господарств, а термін «домашній працівник» означає 

будь-яку особу, що займається домашньою працею в рамках трудових правовідносин; особа 

ж, яка здійснює домашню працю час від часу і не на професійній основі не є домашнім 

працівником.  У статті 7 Конвенції міститься рекомендація щодо оформлення таких відносин 

за допомогою письмових договорів з метою, аби домашні працівники були поінформовані про 

свої умови праці та зайнятості належним чином.  

Запропоноване авторами законопроекту визначення «домашньої праці» як «спрямована на 

обслуговування домашнього господарства (сім’ї) робота, що виконується особою віком від 16  

 

 



 
 

 

років на підставі трудового договору регулярно та на професійній основі» відповідає 

положенням Конвенції . 

 Важливо відмітити позитивним встановлення 16 років авторами законопроекту як 

мінімального віку, з якого особа може працювати домашнім працівником/працівницею. Таке 

регулювання відповідає Конвенції МОП про мінімальний вік №138, Конвенції МОП про 

найгірші форми дитячої праці №182, Конвенції МОП про гідну працю домашніх працівників 

№189. 

3. Щодо працівників із сімейними обов’язками. Відповідно до Рекомендації щодо рівних 

можливостей та рівного ставлення до працівників  чоловіків і жінок: працівники із сімейними 

обов'язками  №165 працівниками із сімейними обов’язками є: 

 працівники чоловіки і жінки,  котрі мають обов'язки стосовно дітей, які перебувають 

на їхньому утриманні,  якщо такі обов'язки обмежують їхні  можливості  щодо  

підготовки,  доступу,  участі  або  просування в економічній діяльності.  

 працівники чоловіки і жінки,  які  мають  обов'язки  стосовно  інших  найближчих  

родичів  - членів їхньої сім'ї,  які потребують їхнього догляду та підтримки,  якщо такі 

обов'язки обмежують  їхні можливості  щодо  підготовки,  доступу,  участі  або  

просування в економічній діяльності.    

   Запропонована редакція статті 186-2 КЗпП не містить вказівки на те, що виконання сімейних 

обов’язків такими працівниками обмежують їхні можливості  щодо  підготовки,  доступу,  участі  або 

просування в економічній діяльності; а визначає лише перелік осіб, які вважаються працівниками із 

сімейними обов’язками. В окремих випадках таке регулювання може створювати ситуації, коли 

навіть за умов, що батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків (проте не 

позбавлені батьківських прав) на них поширюватимуться гарантії, передбачені 186-1 КзПП. 

 

Зауваження. 

1. Замінити слово «інвалідів» у запропонованій редакції 7-1 КЗпП на «людей з інвалідністю». 

2. Позитивним є визначення у законопроекті, що розуміти під «неоплачуваною доглядовою 

працею». Однак жодних гарантій для такої категорії осіб проектом Закону не передбачено. 

    

  Висновок за результатами експертизи: 

       

  Законопроект має гендерно-чутливий характер, сприяє збільшенню зайнятості жінок та посилення 

їх спроможності в трудовій сфері. Є необхідним доопрацювання в частині законодавчого 

регулювання з метою найбільш повного захисту працівників із сімейними обов’язками та домашніх 

працівників. 

 

Рекомендації: 

 

Щодо ст. 176 КЗпП 

1. Зважаючи на поширення гарантій, які передбачені ст. 176 КЗпП, на працівників із сімейними 

обов’язками, що мають дітей віком до трьох років та вагітних жінок, викласти ст. 176 КЗпП  

 



 
 

 

у наступній редакції: 

 

«Працівники із сімейними обов’язками, що мають дітей віком до трьох років, 

вагітні жінки можуть бути залученні до робіт у нічний час, до надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні чи направленні у відрядження лише за їх письмовою 

згодою.» 

 

Щодо «домашньої праці» 

 

1. Є необхідним врахувати положення Рекомендації МОП №201 щодо необхідності розробки 

типового трудового договору для домашніх працівників, який би враховував найважливіші 

питання часу роботи та відпочинку, основоположні гарантії, які поширюються на 

працівника в кожному випадку виникнення відносин домашньої праці.  

2. Слід наголосити, що потрібно закріпити положення в КЗпП щодо наступного: гарантії, 

передбаченні для найманих працівників (щодо загальної тривалості робочого часу, права 

на відпочинок, оплати праці та ін), повинні і поширюватися на домашніх працівників. Про 

це йдеться також у ст.10 Конвенції, у якій зазначається, що держава повинна вжити 

заходів для забезпечення рівного поводження з домашніми працівниками та працівниками 

в цілому щодо нормальної тривалості робочого часу, компенсацій за роботу в надурочний 

час, періодів щоденного і щотижневого відпочинку і оплачуваних щорічних відпусток.  

3. Визначити на законодавчому рівні, що періоди часу, протягом яких домашні працівники 

не можуть розпоряджатися своїм часом на свій розсуд і залишаються в розпорядженні 

власника або володільця домашнього господарства на випадок, якщо в них може 

виникнути необхідність, вважаються робочим часом (фактично не виконує роботу, проте 

за домовленістю з роботодавцем перебуває в режимі очікування). 

4. Також у випадках використання домашньої праці є необхідним проведення обліку того, 

скільки часу домашній працівник/працівниця працює, скільки часу виконує понаднормову 

роботу, час, протягом якого домашній працівник/працівниця фактично не виконує роботу, 

проте за домовленістю з роботодавцем перебуває в режимі очікування. Такий облік 

необхідно проводити письмово (шляхом запису у журналі роботи тощо), і домашній 

працівник/працівниця повинна мати вільний доступ до цієї інформації.  

5. З метою забезпечення балансу між  приватним і професійним життям домашнього 

працівника/працівниці відповідно до Рекомендації МОП № 201, є необхідним передбачити 

наступні гарантії: у випадку, якщо особа, яка є домашнім працівником/працівницею 

проживає в помешканні роботодавця або іншої особи, на користь якої виконує таку 

домашню працю, роботодавець повинен забезпечити її: 

 

 Окремою ізольованою кімнатою, яка оснащена меблями та обладнана окремим замком, ключі 

від якого повинні знаходитись у домашнього працівника/працівниці. 

 Доступом до санітарно-гігієнічних зручностей. 

 Належним освітленням, опаленням та іншими умови, необхідні для проживання. 

 Харчуванням. 

 

 



 
 

 

 При цьому, зауважуємо, вищезазначене не може вважатися оплатою праці домашнього 

працівника/працівниці. Ці та інші умови в кожному випадку повинні визначатися трудовим 

договором між роботодавцем та домашнім працівником/працівницею.  

6. Також необхідно врахувати наступне: у разі припинення трудових правовідносин з 

ініціативи роботодавця з причин, не пов'язаних з серйозними порушеннями дисципліни, 

домашні працівники, які проживають за місцем роботи, повинні бути попередженні 

заздалегідь, і протягом цього періоду їм повинен надаватися вільний час для пошуків 

нової роботи і житла.   

7. Врегулювати питання забезпечення роботодавцем балансу між професійними обов’язками 

і приватним життям  домашніх працівників у випадку, якщо вони проживають в місці 

ведення домашнього господарства шляхом гарантування невтручання в приватне життя, 

відсутності обов’язку залишатися в домашньому господарстві або з членами 

домогосподарства в періоди свого щоденного або щотижневого відпочинку або щорічних 

відпусток. 

  Щодо працівників із сімейними обов’язками: 

1. Є необхідним зазначення у ст. 186-2 КЗпП вказівки на те, що працівниками із сімейними 

обов’язками є такі працівники, які мають обмежені можливості  щодо  підготовки,  доступу,  

участі  або просування в економічній діяльності. 

 


