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прийняттю не підлягає, з підстав, що  

створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб. 

 

 

Опис законопроекту. 

 Проєкт закону передбачає новий вид відпустки в українському законодавстві - 

додаткова оплачувана відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини; забезпечує можливості 

відповідального батьківства, надає правові підстави перебувати поруч з сім’єю та дитиною в 

найкоротший термін після її народження, не втрачаючи доходу. 

 

Основні положення законопроєкту. 

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

відпустки». В тому числі доповнює Кодекс законів про працю України статтею 179-1 «Відпустка 

чоловікам у зв’язку з народженням дитини»: чоловікам надається оплачувана відпустка у зв’язку з 

народженням дитини тривалістю 10 календарних днів; підприємства, установи та організації за 

рахунок власних коштів можуть надавати чоловікам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

Відповідно до змін, запропонованих Проєктом, в Законі України «Про відпустки» чоловікам 

надається оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю 10 календарних днів, 

починаючи з дня пологів дружини, на підставі документа закладу охорони здоров’я і заяви чоловіка 

та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. До відпустки 

чоловікам у зв’язку з народженням дитини власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за 

заявою чоловіка приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості його роботи в поточному 

робочому році. 

 

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

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Законопроєкт № 4033 не містить в собі положень, які б порушували принцип забезпечення  
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рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проте норми проєкту мають дискримінаційні характер 

у відношенні до чоловіків за певних обставин. Зокрема дискримінаційним є імперативне визначення 

періоду відпустки чоловікам - 10 календарних днів з дня народження дитини. 

У випадку, якщо день народження дитини припадає на вихідні дні, то роботодавець не зможе 

видати відповідного наказу, оскільки документ з закладу охорони здоров’я про народження дитини, 

як підстава для відпустки, може бути наданим роботодавцю лише в наступний робочий день, 

відповідно, -  якась частина з 10 днів передбаченої відпустки буде втрачена. Також неможливим 

може виявитись використати відпустки саме протягом 10 днів з дня народження дитини, якщо батько 

перебуває у відрядженні, пологи виявились передчасними, чи навіть наявна територіальна 

віддаленість між місцем пологів і місцем роботи та ряд інших причин. 

 

Відповідність Конституції України. 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 

додаткової оплачуваної відпустки чоловікам у зв’язку з народженням дитини» № 4033 відповідає 

Конституції України. 

Ст.51 Конституції декларує рівність прав та обов’язків чоловіка і жінки у шлюбі та сім 'ї. 

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. 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

Законопроектом реалізовуються принципи, проголошені Конвенцією Організації Об'єднаних 

Націй «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», відповідно до яких 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. 

Також законопроєкт реалізовує норми Європейської соціальної хартії (переглянутої) з метою 

забезпечення здійснення прав працюючих чоловіків та жінок із сімейними обов’язками на рівних 

умовах та рівне ставлення до них, забезпечення можливістю працювати, а також повертатися до 

роботи після відсутності, зумовленої такими обов’язками. 

Предмет та мета законопроєкту № 4033 відповідає європейським стандартам щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проте механізми реалізації прав, 

визначені в проєкті потребують доопрацювання. 

 

Зауваження. 

Дотримуючись принципу правової визначеності, доцільно внести в норми проєкту закону, 

якими передбачається надання чоловікам відпустки у зв’язку з народженням дитини уточнення, яке б 

сформувало прив’язку між суб’єктами «чоловік» і «дитина», оскільки в запропонованих нормах така  

 

 

 



 
 

 прив’язка відсутня – (чия дитини, який чоловік?), доцільно формувати дефініцію через прив’язку – 

«чоловіку, який є батьком дитини» або «чоловік, дружина якого народила, не залежно від того – 

перебувають вони в зареєстрованому шлюбі чи не перебувають».  

Також проєктом пропонується наступне: «Підприємства, установи та організації за рахунок 

власних коштів можуть надавати чоловікам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості». В даній нормі відсутня 

визначеність щодо частини, яка може оплачуватись за рахунок власних коштів підприємства, 

установи та організації, а також відсутня межа днів відпустки без збереження заробітної плати для 

догляду за дитиною. Незрозумілим є, чи дана відпустка реалізовуватиметься в межах 15 днів, 

передбачених ст. 26 Закону України «Про відпустки», чи це, можливо, буде особливий вид відпустки 

без збереження заробітної плати, з більшою кількістю днів. 

Пропонуємо переглянути норму законопроєкту щодо визначення періоду надання відпустки у 

зв’язку з народженням дитини: «Чоловікам надається оплачувана відпустка у зв’язку з народженням 

дитини тривалістю 10 календарних днів, починаючи з дня пологів дружини».  Даний період – 10 

днів, починаючи з дня народження дитини, є дуже коротким, в силу чого є ризик неможливості 

скористатись таким правом. Перші дні з дня народження дитини є складними та насиченими, нерідко 

супроводжуються певними ускладненнями для матері чи дитини, додатковими обов’язками та 

клопотами, крім того, у випадку передчасних пологів, відрядження чи хвороби батька та ряду 

багатьох інших причин, можуть унеможливити звернення чоловіка до свого роботодавця в такий 

короткий термін з заявою про надання відпустки у зв’язку з народженням дитини.  

Регламентований законом період, протягом якого чоловік може скористатись правом на 

відпустку у зв’язку з народженням дитини, повинен складати більшу кількість днів.  

Жінкам в межах відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, надається після пологів 56 

календарних днів, а у випадку народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70 

календарних днів оплачуваної відпустки. Враховуючи необхідність особливого догляду за дитиною в 

перші місяці після народження, допомогу та участь в сімейних обов’язків матері та батька, доцільно 

надати можливість батьку в період відпустки матері у зв’язку з пологами або зразу ж після неї 

реалізовувати свої батьківські обов’язки та можливість використання права на відпустку у зв’язку з 

народженням дитини. Тому пропонуємо збільшити період з 10 днів до 3 місяців, з дня народження 

дитини. 

 

Висновок за результатами експертизи. 

В запропонованій редакції Проєкт Закону № 4033 прийняттю не підлягає, з підстав, що 

створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб. 

 

Рекомендації. 

В Кодексі законів про працю України статтю 179-1.Відпустка чоловікам у зв’язку з 

народженням дитини викласти в такій редакції: «Чоловіку, який є батьком дитини або чоловіку, 

дружина якого народила, не залежно від того перебувають вони в зареєстрованому шлюбі чи не 

перебувають надається оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю 10 

календарних днів. 

 

 

 

 

 



 
 

Закон України «Про відпустки» доповнити статтею 17-1 у такій редакції: 

«Стаття 17-1. Відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини». 

Чоловіку, який є батьком дитини або чоловіку, дружина якого народила, не залежно від того 

перебувають вони в зареєстрованому шлюбі чи не перебувають, надається протягом 3 місяців з дня 

пологів оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини, тривалістю 10 календарних днів.». 

 


