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Опис законопроекту. 

 Проєкт закону сприяє забезпеченню рівних можливостей матері та батька на догляд за 

дитиною, визначає рівність прав матері та батька на відпустку для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку, вводить новий вид оплачуваної відпустки «при народженні дитини», сприяє 

можливостям відповідального батьківства. 

 

Основні положення законопроєкту. 

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

відпустки». Зокрема закріплює можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для 

батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в 

лікувальному закладі); можливість встановлення неповного робочого дня або неповного робочого 

тижня для батька, який виховує дітей без матері, що має дитину віком до 14 років або дитину з 

інвалідністю; заборону залучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні, направлення у 

відрядження батьків, які виховують дітей без матері, що мають дітей віком до трьох років.  

Також встановлюється новий вид відпустки – при народженні дитини, тривалістю до 14 

календарних днів без урахування святкових і неробочих 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; бабусі або дідусю, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично 

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

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. 

Законопроєкт № 3695-1 містить в собі ряд дискримінаційних положень. Безпосередньо це 

стосується норми, 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 (а статтею передбачено однією з умов отримання 

відпустки для прикладу батьком – наявність довідки про те, що дружина вийшла на роботу до 

закінчення терміну цієї відпустки, хоча відпустка фактично може і не починатись) , 

в) містить застарілі положення щодо виплати допомоги по догляду. 

 

Положення статті 176 Кодексу Законів про працю України, як в запропонованій проєктом, так 

і в чинній редакції мають також дискримінаційний характер, оскільки визначають пряму заборону 

роботи працівникам, що мають дітей віком до трьох років, вагітним жінкам направлення їх у 

відрядження, до робіт у вихідні дні, нічних, надурочних робіт. Право такого вибору, враховуючи 

потреби та ризики, повинно залишатись за працівниками; обмеження можуть застосовуватись лише 

за згодою працівників, а не повна законодавча заборона. Аналогічні зауваження стосуються також 

редакції ст.63 Кодексу Законів про працю України.  

 

Також дискримінаційні обмеження передбачені і в редакції статті 56 Кодексу Законів про 

працю України, запропонованій проєктом: «На прохання вагітної жінки, жінки або батька, який 

виховує дітей без матері, що мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, 

в тому числі таку, що знаходиться під їх опікуванням, працівника, який здійснює догляд за хворим 

членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

встановлювати їм неповний робочий день або неповний робочий тиждень.» Серед суб’єктів, які 

мають право на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, даною нормою визначено 

«батька, який виховує дітей без матері», чим дискримінуються батьки, які виховують дітей з 

матір’ю. Необхідно визначити рівність права на неповний робочий день або неповний робочий 

тиждень як матері, так і батька дитини, не залежно від того чи виховує батько дитину самостійно чи 

спільно з матір’ю.  

 

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 № 3695-1 потребує доопрацювання в частині усунення дискримінаційних 

положень щодо окремих категорій осіб задля забезпечення рівності прав та можливостей. 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

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 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних 

можливостей матері та батька на догляд за дитиною» № 3695-1 покликаний забезпечити рівність 

прав, яка передбачена європейськими стандартами та втілена в міжнародних актах, проте несе в собі 

ряд недоліків, до усунення яких проєкт не визнається не дискримінаційним. 

В частині запровадження в українському національному законодавстві нового виду відпустки 

– «при народженні дитини», рівноправності на відпустку як матері, так і батька чи інших членів сім’ї 

- 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. Також відповідає 

практиці Європейського суду з прав людини, що базується на принципі рівності прав матері та 

батька в догляді за дитиною. У рішенні справи «Константін Маркін проти Росії» Єропейським судом 

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.  

Відповідно до Європейської соціальної хартії (переглянутої) передбачено, що з метою 

забезпечення здійснення права працюючих чоловіків та жінок із сімейними обов’язками на рівні 

можливості та рівне ставлення до них, Сторони зобов’язуються забезпечити обом батькам 

можливість отримувати в період після відпустки по вагітності та пологах відпустку для догляду за 

дитиною, тривалість та умови якої мають визначатися національним законодавством, колективними 

договорами або практикою. 

 

Зауваження. 

1. При внесенні проєктом № 3695-1 змін у частину 4 статті 20 Закону України «Про 

відпустки»: 

врахувати необхідність забезпечення реалізації права на відпустку жінок (чоловіків) 

самозайнятих осіб,  

зважити на те, що жінка після народження дитини може і не йти у відпустку для догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку, тому довідка про те, що вона вийшла на роботу до 

закінчення терміну цієї відпустки є не коректно визначеною, 

не використовувати застарілі положення щодо виплати допомоги по догляду за дитиною, 

оскільки даний вид допомоги законодавством не передбачено. 

 

 



 
 

2. Привести термінологію законопроєкту у відповідність до Цивільного кодекс України, 

Сімейного кодексу України, замінивши в проєкті «дідусь», «бабуся» на «дідо», «баба». 

 

3. Законопроєктом визначено строк, протягом якого батько чи інші визначені особи можуть 

скористатись правом на відпустку при народженні дитини – не пізніше двох тижнів з дня 

народження дитини. Доцільно збільшити період, протягом якого можна реалізувати дане право, 

враховуючи необхідність особливого догляду за дитиною в перші місяці після народження, а також 

різні обставини, які можуть складатись, як, наприклад, передчасні пологи жінки, тривале 

відрядження чоловіка тощо. Тому варто розглянути можливість надання нової відпустки «при 

народженні дитини» протягом трьох місяців з дня народження дитини.  

 

Висновок за результатами експертизи: 

В запропонованій редакції Проєкт Закону № 3695-1 прийняттю не підлягає, з підстав, що 

створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб. 

 

Рекомендації: 

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». 

 

Викласти друге речення статті 56 Кодексу Законів про працю України в наступній редакції: 

«На прохання вагітної жінки, матері або батька, що мають дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під їх опікуванням, працівника, який 

здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їм неповний робочий день або неповний 

робочий тиждень.». 

 

Пункт перший першого речення статті 63 Кодексу Законів про працю України викласти в 

редакції: «1) вагітних жінок і жінок та чоловіків, що виховують дітей без матері, які мають дітей 

віком до трьох років без їхньої згоди». 

 

Статтю 176 Кодексу Законів про працю України викласти в редакції: «Не допускається 

залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у 

відрядження вагітних жінок і жінок та батьків, які виховують дітей без матері, що мають дітей віком 

до трьох років, без їхньої згоди.». 

 

В першому реченні статті 19-1 Закону України «Про відпустки» замінити «надається не 

пізніше двох тижнів з дня народження дитини» на «надається протягом трьох місяців з дня 

народження дитини». 


