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Опис законопроекту.  

Автори законопроекту пропонують забезпечити захист права працівників на вчасне отримання 

заробітної плати та можливості заробляти на життя працею. Метою законопроекту є ратифікація 

Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця в цілому. 

 

 



 

 

 

Основні положення законопроекту. 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця» та задовольнити вимоги працівників на отримання заробітної 

плати через установу-гарант, якщо роботодавець не може здійснити цю виплату через свою 

неплатоспроможність.  

Законопроект передбачає такі текстуальні зміни до Закону: «Україна бере на себе зобов’язання, які 

випливають із частини ІІІ цієї Конвенції, яка передбачає, що задоволення вимог, які висунуті   

працівниками  до  свого роботодавця, і які  випливають  із  трудових  відносин,  забезпечує установа-

гарант, якщо роботодавець не може здійснити виплату через неплатоспроможність».  

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Положення проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця" відповідають принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків, адже як чоловіки, так і жінки є працівниками і повинні бути 

захищеними від ситуацій, коли у випадках банкрутства чи припинення діяльності підприємства, 

роботодавець не може здійснити виплату заробітної плати чи інших виплат. 

Відповідність Конституції України. 

Згідно положень Конституції України держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, зокрема щодо можливості заробляти собі на життя працею: для себе і своєї сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло (статті 43 та 48 Конституції України). Положення 

законопроекту кореспондують зазначеним правам, адже передбачають  забезпечення захисту права 

працівників на вчасну заробітну плату та права заробляти на життя працею. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Проєкт Закону про внесення змін до законодавства № 3332 України відповідає європейським 

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

рівності та недискримінації, що закріплені у Загальній декларації прав людини. 
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Висновок за результатами експертизи. 

Законопроект має гендерно-нейтральний характер та сприяє впровадженню в українське 

законодавство стандартів міжнародного трудового права, забезпечує реалізацію норм Конституції 

України щодо захисту права працівників на вчасне отримання заробітної плати та можливості 

заробляти на життя працею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


