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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

Проект
Закон України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення
рівних можливостей матері та батька на
догляд за дитиною»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
1. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. У Кодексі законів про працю України
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971,
додаток до № 50, ст. 375, з наступними
змінами та доповненнями):

2

3
4
5

6

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення рівних можливостей матері
та батька у догляді за дитиною
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. У Кодексі законів про працю України
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до № 50, ст. 375):
-1- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У статті 33 Кодексу законів про працю
України абзац третій викласти в такій
редакції:
«У випадках, зазначених у частині другій
цієї
статті,
забороняється
тимчасове
переведення на іншу роботу вагітних жінок,
жінок і чоловіків, які мають дитину з
інвалідністю, або дитину віком до шести
років, а також осіб віком до вісімнадцяти років
без їх згоди, а також для одиноких матерів, які
виховують і утримують одну дитину або
більше дітей та батьків, що виховують дітей
без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі)».
7
8

1) частину четверту статті 51 викласти у
наступній редакції:
«Скорочена тривалість робочого часу
може встановлюватись за рахунок власних
коштів на підприємствах і в організаціях для
жінок і чоловіків, які мають дітей віком до
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю,
а також для одиноких матерів, які виховують
і утримують одну дитину або більше дітей та
батьків, що виховують дітей без матері (у
тому числі у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі).»;

-2- Н.д. Боблях А. Р. (р.к. №346)
в абзаці другому підпункту 1 пункту 1
частини І законопроекту (зміни до статті 51
Кодексу законів про працю України) викласти
в такій редакції:
«Скорочена тривалість робочого часу
може встановлюватись за рахунок власних
коштів на підприємствах і в організаціях для
працівників, які мають дітей віком до
чотирнадцяти
років
або
дитину
з

Враховано частково

1) частину четверту статті 51 викласти в
такій редакції:
«Скорочена тривалість робочого часу
може встановлюватися за рахунок власних
коштів підприємств, установ, організацій для
працівників, які мають дітей віком до
чотирнадцяти
років
або
дитину
з
інвалідністю, а також для одиноких матерів та
батьків, які виховують дитину без батька
(матері), у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікарняному закладі»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інвалідністю, а також для працівників, які
виховують дитину (дітей) самостійно (у тому
числі у разі тривалого перебування матері
(батька) в лікувальному закладі, тривалому
відрядженні тощо)»;
-3- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Враховано частково

Підпункт 1 пункту 1 розділу І пропонуємо
викласти в такій редакції:
«Скорочена тривалість робочого часу
може встановлюватись за рахунок власних
коштів на підприємствах і в організаціях для
жінок і чоловіків, які мають дітей віком до
чотирнадцяти
років
або
дитину
з
інвалідністю, а також для одиноких матерів,
які виховують і утримують одну дитину або
більше дітей, та батьків, які виховують дітей
без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері на лікуванні в закладі
охорони здоров’я).».
-4- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

у абзаці другому підпункту 1 слова «жінок
і чоловіків» замінити словом «працівників»;
у абзаці другому підпункту 1 слова «, які
виховують і утримують одну дитину або
більше дітей» вилучити;
-5- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пропоновані зміни усувають потенційні
ускладнення у правозастосуванні правової
норми у випадку спільної роботи матері та
батька дитини віком до чотирнадцяти років
або дитини з інвалідністю на одному і тому ж
підприємстві, в установі, організації.
Частину четверту статті 51 Кодексу
законів про працю України викласти у
наступній редакції:
"Одному з батьків дитини віком до
чотирнадцяти
років
або
дитини
з
інвалідністю, а також для одиноких матерів,
які виховують і утримують одну дитину або
більше дітей та для батьків, що виховують
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

дітей без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі)
може встановлюватись скорочена тривалість
робочого часу за рахунок власних коштів
підприємств, установ і в організацій.".
-6- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

Частину четверту статті 51 Кодексу
законів про працю України викласти у
наступній редакції:
"Одному з батьків дитини віком до
чотирнадцяти
років
або
дитини
з
інвалідністю, а також для одиноких матерів,
які виховують і утримують одну дитину або
більше дітей та для батьків, що виховують
дітей без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі)
може встановлюватись скорочена тривалість
робочого часу за рахунок власних коштів
підприємств, установ і в організацій.".
-7- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

9

Абзац другий підпункту 1 пункту 1
частини І законопроекту викласти в такій
редакції: «Скорочена тривалість робочого
часу може встановлюватись за рахунок
власних коштів на підприємствах, в
установах, організаціях, для працівників, які
мають дітей віком до чотирнадцяти років або
дитину з інвалідністю, а також для одинокої
матері (батька), які виховують дитину без
батька (матері) (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі)»
-8- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

10

Статтю 55 Кодексу законів про працю
України доповнити підпунктом четвертим:
«4) чоловіків, що виховують дітей без
матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі);».
-9- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Статтю 56 Кодексу законів про працю
України після слів «хворим членом сім'ї
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№

11

12

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

відповідно
до
медичного
висновку»
доповнити словами: «або чоловіків, що
виховують дітей без матері (у тому числі у разі
тривалого перебування матері в лікувальному
закладі)».
-10- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Статтю 56 Кодексу законів про працю
України
після
слів
«зобов'язаний
встановлювати їй» доповнити словом:
«(йому)».
-11- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 2 такого змісту:
«2) частину першу статті 56 викласти у
такій редакції:
«За угодою між працівником і власником
або уповноваженим ним органом може
встановлюватись як при прийнятті на роботу,
так і згодом неповний робочий день або
неповний робочий тиждень. 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». ».
-12- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Статтю 63 Кодексу законів про працю
України доповнити підпунктом четвертим:
«4) чоловіків, що виховують дітей без
матері;».
-13- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 3 такого змісту:
«3) у статті 63: а) пункт перший частини
першої викласти у такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

13

«1) вагітних жінок і жінок та батьків, що
виховують дітей без матері, які мають дітей
віком до трьох років (стаття 176)»;
б) частину третю після слова «Жінки»
доповнити словами та знаком «та батьки, які
виховують дітей без матері».».
-14- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

14

Абзац третій статті 63 Кодексу законів про
працю України після слів «до чотирнадцяти
років або дитину з інвалідністю» доповнити
словами: «та чоловіки, що виховують дітей
без матері»;
-15- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

2) доповнити статтею 773 такого змісту:

Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроєкту виключити.
-16- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Мороз В.
В. (р.к. №266), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту
виключити з наступною зміною нумерації
підпунктів пункту 1 розділу І проекту
-17- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«4) доповнити статтею 77-3 такого змісту:
«Стаття 77-3. Відпустка при народженні
дитини
Працівникам
надається
одноразова
оплачувана відпустка при народженні дитини
тривалістю до 14 календарних днів у порядку
встановленому Законом України «Про
відпустки».»
-18- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
Підпункт 2 пункту
законопроєкту виключити.
15
16

«Стаття 773. Відпустка при народженні
дитини
Одноразова оплачувана відпустка при

1

Розділу

-19- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) доповнити статтею 773 такого змісту:

Відхилено

Відхилено

Відхилено

І

Відхилено

«Стаття 773. Відпустка при народженні
дитини
Одноразова оплачувана відпустка при

6

№

17
18

19

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

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, але які спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому
родичеві дитини, який фактично доглядає за
дитиною, якщо мати (батько) дитини є
одинокою матір’ю (батьком).

Одноразова оплачувана відпустка при
народженні
дитини
тривалістю
30
календарних днів надається працівникам, а
саме:

20

Висновки, обґрунтування

-20- Н.д. Боблях А. Р. (р.к. №346)

Відхилено

в абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
частини І законопроекту (нова редакція статті
773 Кодексу законів про працю України)
слова «є одинокою матір’ю (батьком)»
замінити словами «самостійно виховують
дитину (у тому числі у разі тривалого
перебування матері (батька) в лікувальному
закладі, тривалому відрядженні тощо)»;
-21- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

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, який не перебуває у
зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за
умови що вони спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому
родичу дитини, які фактично здійснюють
догляд за дитиною, мати чи батько якої є
одинокою матір’ю (одиноким батьком).

4) усиновлювачу (опікуну, прийомному
батьку) дитини. Якщо дитина усиновлена,
відпустка
при
народженні
дитини
починається з дня прийняття рішення про
усиновлення або встановлення опіки.
21
22

Відпустка при народжені дитини надається
лише одній з осіб, вказаних у частині першій
цієї статті.

Відпустка при народжені дитини надається
лише одній з осіб, зазначених у частині
першій цієї статті.
-22- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Одноразова
оплачувана
відпустка
надається чоловіку у розмірі 80% від
середньої
заробітної
плати,
яка
здійснюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку
виплат
за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

26.09.2001 №1266 та фінансується за
рахунок бюджету Фонду соціального
страхування.
-23- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

23

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відповідальність за порушення вимог
чинного
законодавства
посадовими
особами підприємств та громадян –
суб’єктів
підприємницької
діяльності
передбачено статтею 41 Кодексу про
адміністративні правопорушення»
24

Відпустка при народженні дитини
надається у порядку, встановленому Законом
України «Про відпустки».»;

Відпустка при народженні дитини
надається у порядку, встановленому Законом
України «Про відпустки»;
-24- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 5 такого змісту:
«5) у статті 176:
а) у назві статті після слів «залучення
вагітних жінок і» слово «жінок» замінити
словом «працівників»;
б) в частині першій після слів
«направлення у відрядження вагітних жінок і
жінок» доповнити словами «та батьків, які
виховують дітей без матері»;».
-25- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

26

Статтю 176 Кодексу законів про працю
України після слів «що мають дітей віком до
трьох років» доповнити словами: «чоловіків,
що виховують дітей без матері».
-26- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

27

Статтю 176 Кодексу законів про працю
України після слів «що мають дітей віком до
трьох років» доповнити словами: «та
чоловіків, що виховують дітей без матері (у
тому числі у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);».
-27- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

25

Назву статті 177 Кодексу законів про
працю України після слів «Обмеження

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

залучення жінок, що мають дітей віком від
трьох до чотирнадцяти років або дітей з
інвалідністю» доповнити словами: «чоловіків,
що виховують дітей без матері».
-28- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

28

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 6 такого змісту:
«6) у статті 177:
а) у назві статті після слів «Обмеження
залучення» слово «жінок» замінити словом
«працівників»;
б) в частині першій після слова «Жінки»
доповнити словами «та батьки, які виховують
дітей без матері»;
-29- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

29

Статтю 177 Кодексу законів про працю
України після слів «до чотирнадцяти років або
дітей з інвалідністю» доповнити словами:
«чоловіки, що виховують дітей без матері».
-30- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

У рядку першому підпункту 3 пункт 1
розділу І цифру «3» замінити цифрою «7».
-31- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Враховано частково

В абзацах першому і третьому підпункту 3
пункту 1 розділу І слова «матері або батька
дитини їй (йому)» пропонуємо замінити
словами «одному з батьків»
-32- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

у абзаці другому підпункту 3 слова «матері
або батька дитини їй (йому)» замінити
словами «працівника з дитиною йому»;
-33- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано редакційно

У частині третій статті 179 Кодексу законів
про працю України слова «жінки їй» замінити
словами «одного з батьків дитини одному з
них ».
-34- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано редакційно

30

3) у статті 179:

в частині третій слова «жінки їй» замінити
словами «матері або батька дитини їй (йому)»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) у статті 179:

у частині третій слова «жінки їй» замінити
словами «матері або батька дитини одному з
них»;

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У частині третій статті 179 Кодексу законів
про працю України слова «жінки їй» замінити
словами «одного з батьків дитини одному з
них ».
31
32

33

34

в частині четвертій слово «жінкам»
замінити словами «одному з батьків дитини»;
в частині шостій слово «жінці» замінити
словами «матері або батькові дитини»;

в частині сьомій слова «також батьком
дитини, бабою, дідом чи іншими родичами,
які фактично доглядають за дитиною.»
замінити словами «також бабою, дідом чи
іншими родичами дитини, які фактично
доглядають за нею, або особою, яка усиновила
чи взяла під опіку дитину, одним із
прийомних батьків чи батьків-вихователів.»;
в частині восьмій слово «жінки» замінити
словами «матері, батька дитини,»;

-35- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

у абзаці четвертому підпункту 3 слова
«матері або батькові дитини» замінити
словами «працівникові з дитиною»;
-36- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано

У частині шостій статті 179 Кодексу
законів про працю України слово «жінці»
замінити словами «одному з батьків дитини».
-37- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано

У частині шостій статті 179 Кодексу
законів про працю України слово «жінці»
замінити словами «одному з батьків дитини».
-38- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

абзац п’ятий підпункту 3 вилучити;

-39- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

абзац шостий підпункту 3 викласти у такій
редакції: «В частині восьмій: слова «матері,
батька
дитини,»
замінити
словами
«працівника з дитиною», слово «вдома»
замінити словами «дистанційної роботи»;
-40- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

У частині восьмій статті 179 Кодексу
законів про працю України слово «жінці»
замінити словами «одного з батьків дитини».
-41- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

у частині четвертій слово «жінкам»
замінити словами «одному з батьків дитини»;
у частині шостій слово «жінці» замінити
словами «одному з батьків дитини»;

у частині сьомій слова «також батьком
дитини, бабою, дідом чи іншими родичами,
які фактично доглядають за дитиною»
замінити словами «також бабою, дідом чи
іншими родичами дитини, які фактично
здійснюють догляд за нею, або особою, яка
усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із
прийомних батьків чи батьків-вихователів»;
у частині восьмій слово «жінки» замінити
словами «матері, батька дитини»;

10

№

35

36

Редакція, прийнята в першому читанні

доповнити частиною дев’ятою такого
змісту: «Особи, зазначені в цій статті, повинні
повідомити роботодавця про дострокове
припинення такої відпустки не пізніше, як за
10 календарних днів до дня дострокового
припинення такої відпустки.»;

Пропозиції та поправки до проекту

У частині восьмій статті 179 Кодексу
законів про працю України слово «жінці»
замінити словами «одного з батьків дитини».
-42- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Висновки, обґрунтування

Враховано

У абзаці сьомому підпункту 3 пункту 1
частини І законопроекту слово «роботодавця»
замінити
словами
«власника
або
уповноважений ним орган»

-43- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити частиною дев’ятою такого
змісту:
«Особи, зазначені в цій статті, повинні
повідомити власника або уповноважений ним
орган про дострокове припинення такої
відпустки не пізніш як за 10 календарних днів
до дня дострокового припинення такої
відпустки»;

Відхилено

Пропоновані зміни мають на меті усунути
потенційні складнощі у правозастосуванні
правової норми, розкриваючи введене
законопроєктом поняття «одинокий батько».
Кодекс законів про працю України
доповнити статтею 1791 такого змісту:
"Стаття 1791. 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, але які спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки;
3) бабі або діду, або іншому
повнолітньому родичеві дитини, який
фактично доглядає за дитиною, якщо мати
дитини є одинокою матір’ю, або батько
дитини не перебуває у зареєстрованому
шлюбі та виховує і утримує дитину
самостійно.

11

№

37

Редакція, прийнята в першому читанні

4) в частині першій статті 181 слово
«жінки» замінити словами «матері (батька)
дитини,»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відпустка при народжені дитини надається
лише одній з осіб, вказаних у частині першій
цієї статті.
Відпустка при народженні дитини
надається у порядку, встановленому Законом
України «Про відпустки».".
-44- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

Кодекс законів про працю України
доповнити статтею 1791 такого змісту:
"Стаття 1791. 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, але які спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому
родичеві дитини, який фактично доглядає за
дитиною, якщо мати дитини є одинокою
матір’ю, або батько дитини не перебуває у
зареєстрованому шлюбі та виховує і утримує
дитину самостійно.
Відпустка при народжені дитини надається
лише одній з осіб, вказаних у частині першій
цієї статті.
Відпустка при народженні дитини
надається у порядку, встановленому Законом
України «Про відпустки».".
-45- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

У підпункті 4 пункту 1 розділу І слова
«матері (батька) дитини,» пропонуємо
замінити словами «одного з батьків дитини,»
-46- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) у частині першій статті 181 слово
«жінки» замінити словами «матері (батька)
дитини»;
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№

38

Редакція, прийнята в першому читанні

5) в частині першій статті 1821 слова
«Жінці, яка працює і має» замінити словами
«Працівникам, які мають», слова «яка
усиновила»
замінити
словами
«які
усиновили», слова «матері особи з
інвалідністю» замінити словами «матері та
батьку особи з інвалідністю».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У частині першій статті 181 Кодексу
законів про працю України слово «жінки»
замінити словами «одного з батьків дитини,»;
-47- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

У підпункті 4 пункту 1 розділу І цифру «4»
замінити цифрою «8»
-48- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

У частині першій статті 181 Кодексу
законів про працю України слово «жінки»
замінити словами «одного з батьків дитини,»;
-49- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Враховано редакційно

У підпункті 5 пункту 1 розділу І слова
«матері та батьку особи з інвалідністю»
пропонуємо замінити словами «одному з
батьків особи з інвалідністю»
-50- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

підпункт 5 викласти у такій редакції:
«5) в частині першій статті 182-1 слова
«Жінці, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років, або дитину з
інвалідністю, або яка усиновила дитину,
матері особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи,» замінити словами
«Працівникам, які мають двох або більше
дітей віком до 15 років, або дитину з
інвалідністю, або які усиновили дитину, або
особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I
групи,»;
-51- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано частково

У частині першій статті
Кодексу
законів про працю України слова «Жінці, яка
працює і має» замінити словами "Одному з
батьків, який має", слова «матері особи з
інвалідністю» замінити словами «одному з
батьків особи з інвалідністю»
-52- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) у частині першій статті 1821 слова
«Жінці, яка працює і має» замінити словами
«Одному з батьків, який має», слова «яка
усиновила» - словами «які усиновили», а
слова «матері особи з інвалідністю» - словами
«матері (батьку) особи з інвалідністю».

1821

Відхилено

У підпункті 5 пункту 1 розділу І цифру «5»
замінити цифрою «9».

13

№

39

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-53- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано частково

У частині першій статті 1821 Кодексу
законів про працю України слова «Жінці, яка
працює і має» замінити словами "Одному з
батьків, який має", слова «матері особи з
інвалідністю» замінити словами «одному з
батьків особи з інвалідністю»
-54- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

У підпункті 5 пункту 1 розділу І
законопроекту слова «матері та батьку особи»
замінити словами та знаками «матері (батьку)
особи»
-55- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

У частині першій статті
Кодексу
законів про працю України слова "одинокій
матері, батьку дитини або особи" замінити
словами "одинокій матері, батьку дитини,
який не перебуває у зареєстрованому
шлюбі та виховує і утримує дитину
самостійно, або батьку особи ";
-56- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1821

40

У частині першій статті
Кодексу
законів про працю України слова "одинокій
матері, батьку дитини або особи" замінити
словами "одинокій матері, батьку дитини,
який не перебуває у зареєстрованому шлюбі
та виховує і утримує дитину самостійно, або
батьку особи ";
-57- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Мороз В.
В. (р.к. №266), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260)
Пункт 1 розділу І проекту доповнити
підпунктом 5 такого змісту:
"5) доповнити статтею 1822 такого змісту:
"Стаття 1822. Відпустка при народженні
дитини У порядку, встановленому Законом
України "Про відпустки", працівникам,
визначним у статті 191 зазначеного закону,
надається одноразова оплачувана відпустка

Відхилено

1821

Відхилено
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при народженні дитини тривалістю до 14
календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів."
-58- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Назву статті 184 Кодексу законів про
працю України після слів «і жінок, які мають
дітей» доповнити словами: «чоловіки, що
виховують дітей без матері».
-59- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Абзац перший статті 184 Кодексу законів
про працю України після слів «до трьох років,
а одиноким матерям» доповнити словами: «та
батькам».
-60- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці другому статті 184 Кодексу
законів про працю України слово «жінок»
замінити словом «осіб».
-61- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці третьому статті 184 Кодексу
законів про працю України після слів «(до
шести років - частина шоста статті 179),
одиноких матерів» доповнити словами: «та
батьків»
-62- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці третьому статті 184 Кодексу
законів про працю України слово «жінок»
замінити словом «осіб».
-63- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 10 такого змісту:
«10) у статті 184:
а) у назві статті після слів «заборона
звільнення вагітних жінок і» слово «жінок»
замінити словом «працівників»;
б) в частині першій після слів «а одиноким
матерям» доповнити словами «та батькам, які
виховують дітей без матері»;
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в) в частині другій після слів «зазначеним
категоріям» слово «жінок» замінити словами
«працівників»;
г) в частині третій:
перше речення після слів «одиноких
матерів» доповнити словами «та батьків, які
виховують дітей без матері»;
в другому реченні слово «жінок» замінити
словом «працівників»;»
-64- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Назву статті 185 Кодексу законів про
працю України після слів «до чотирнадцяти
років» доповнити словами: «чоловікам, що
виховують дітей без матері».
-65- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Абзац перший статті 185 Кодексу законів
про працю України після слів «до
чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю»
доповнити
словами:
«чоловікам,
що
виховують дітей без матері».
-66- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 11 такого змісту:
«11) у статті 185:
а) у назві статті після слів «Надання
вагітним жінкам і» слово «жінкам» замінити
словом «працівникам»;
б) в частині першій після слів «у разі
необхідності видавати вагітним жінкам»
слова «і жінкам» замінити словами «та
батькам, що виховують дітей без матері»;».
-67- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 12 такого змісту:
«12) статтю 186 викласти у такій редакції:
«Стаття 186. Обслуговування працівників,
що мають дітей на підприємствах, в
організаціях
На підприємствах і в організаціях за
потреби організовуються дитячі ясла, дитячі
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садки, кімнати для годування грудних дітей, а
також кімнати особистої гігієни працівників».
».
-68- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

44
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 13 такого змісту:
«13) у статті 186-1:
а) назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 186-1. Додаткові гарантії особам,
які виховують малолітніх дітей»;
б) в частині першій слова та знаки «на
батьків, які виховують дітей без матері (в тому
числі в разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі)» замінити словами «на
одного з батьків в разі тривалого перебування
другого з батьків в лікувальному закладі». »
45

46

2. У Законі України «Про відпустки»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1997, № 2, ст. 4, з наступними змінами та
доповненнями):
1) частину першу статті 4 доповнити
пунктом 6 наступного змісту:

2. У Законі України «Про відпустки»
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
№ 2, ст. 4 із наступними змінами):
-69- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І
законопроєкту виключити.
-70- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Мороз В.
В. (р.к. №266), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260)
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"1) пункт 4 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
"відпустка при народженні дитини (стаття 191
цього Закону)."
-71- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)
Підпункт 1 пункту 2 розділу І викласти у
такій редакції:
«1) пункт четвертий частини першої статті
4 доповнити новим абзацом шостим такого
змісту:».
-72- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано

1) пункт 4 частини першої статті 4
доповнити абзацом шостим такого змісту:

Враховано

Враховано

Враховано
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Підпункт 1 пункту
законопроєкту виключити.
47

2

Розділу

Висновки, обґрунтування

І

«6) відпустка при народженні дитини
(стаття 191 цього Закону).»;

48

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«відпустка при народженні дитини (стаття
191 цього Закону)»;
-73- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано редакційно

Частину першу статті 4 Закону України
«Про відпустки» доповнити абзацом п'ятим
пунктом 4 наступного змісту:
"відпустка при народженні дитини (стаття
191 цього Закону).".
-74- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано редакційно

Частину першу статті 4 Закону України
«Про відпустки» доповнити абзацом п'ятим
пунктом 4 наступного змісту:
відпустка при народженні дитини (стаття
191 цього Закону).".
49
50

2) у статті 18:
у частині першій слова «жінки їй»
замінити словами «матері або батька дитини
їй (йому)»;

2) у статті 18:
-75- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

В абзаці першому підпункту 2 пункту 2
розділу І слова «матері або батька дитини їй
(йому)» пропонуємо замінити словами
«одного з батьків дитини йому»
-76- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 2 розділу І:
у підпункті 2: слова «матері або батька
дитини» замінити словами «працівника з
дитиною»;
-77- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано частково

У частині першій статті 18 Закону України
«Про відпустки» слова «жінки їй» замінити
словами: "за бажанням одного з батьків
дитини одному з них";
-78- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано частково

у частині першій слова «жінки їй»
замінити словами «матері або батька дитини
одному з них»;

У частині першій статті 18 Закону України
«Про відпустки» слова «жінки їй» замінити
словами:
"за бажанням одного з батьків дитини
одному з них";
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у частині другій слово «жінкам» замінити
словами «одному з батьків дитини»;
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Висновки, обґрунтування

-79- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано

У частині другій статті 18 Закону України
«Про відпустки» після слова "Підприємство,"
доповнити "установа, організація";
-80- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано

У частині другій статті 18 Закону України
«Про відпустки» після слова "Підприємство,"
доповнити "установа, організація";
-81- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

У частині другій статті 18 Закону України
«Про відпустки» слова «жінки їй» замінити
словами: "за бажанням одного з батьків
дитини";
-82- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у
частині
другій
після
слова
«Підприємство»
доповнити
словами
«установа, організація», а слово «жінкам»
замінити словами «одному з батьків дитини»;

У частині другій статті 18 Закону України
«Про відпустки» слова «жінки їй» замінити
словами: "за бажанням одного з батьків
дитини";
53
54

55

у частині третій слова «батьком дитини,»
виключити;
у частині четвертій слово «жінки»
замінити словами «матері, батька дитини,»;

3) у частині першій статті 19 слова «Жінці,
яка працює і має» замінити словами
«Працівникам, які мають», слова «яка
усиновила»
замінити
словами
«які

-83- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2
розділу І слова «матері, батька дитини,»
пропонуємо замінити словами «одного з
батьків дитини,»
-84- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

У частині четвертій статті 18 Закону
України «Про відпустки» слово «жінки»
замінити словами «одного з батьків
дитини,»;
-85- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

У частині четвертій статті 18 Закону
України «Про відпустки» слово «жінки»
замінити словами «одного з батьків дитини,»;
-86- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Підпункт 3 викласти у такій редакції:
«3) у частині першій статті 19 слова
«Жінці, яка працює і має двох або більше

у частині третій слова «батьком дитини»
виключити;
у частині четвертій слово «жінки»
замінити словами «матері, батька дитини»;

3) у частині першій статті 19 слова «Жінці,
яка працює і має» замінити словами «Одному
з батьків, які мають», слова «яка усиновила» словами «які усиновили», а слова «матері
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усиновили», слова «матері особи з
інвалідністю» замінити словами «матері та
батьку особи з інвалідністю»;

дітей віком до 15 років, або дитину з
інвалідністю, або яка усиновила дитину,
матері особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи,» замінити словами
«Працівникам, які мають двох або більше
дітей віком до 15 років, або дитину з
інвалідністю, або які усиновили дитину, або
особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I
групи,»;
-87- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано частково

У частині першій статті 19 Закону України
«Про відпустки» слова «Жінці, яка працює і
має» замінити словами «Одному з батьків,
які мають», "одинокій матері, батьку дитини
або особи" замінити словами "одинокій
матері, батьку дитини, який не перебуває у
зареєстрованому шлюбі та виховує і
утримує дитину самостійно, або батьку
особи";
-88- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Враховано частково

У частині першій статті 19 Закону України
«Про відпустки» слова «Жінці, яка працює і
має» замінити словами «Одному з батьків, які
мають», "одинокій матері, батьку дитини або
особи" замінити словами "одинокій матері,
батьку дитини, який не перебуває у
зареєстрованому шлюбі та виховує і утримує
дитину самостійно, або батьку особи";
-89- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Враховано

У підпункті 3 пункту 2 розділу І
законопроекту слова «матері та батьку особи»
замінити словами та знаками «матері (батьку)
особи»
-90- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

4) доповнити статтею 191 такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особи з інвалідністю» - словами «матері
(батьку) особи з інвалідністю»;

4) доповнити статтею 191 такого змісту:

Підпункт 4 пункту 2 розділу І пропонуємо
викласти в такій редакції:
«Стаття 191. Відпустка при народженні
дитини
1. Одноразова оплачувана відпустка при
народженні
дитини
тривалістю
14
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів надається не пізніше трьох
місяців з дня народження дитини таким
працівникам:
1)
чоловіку, дружина якого народила
дитину;
2) 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;
3)
бабі або діду, або іншому
повнолітньому родичеві дитини, який
фактично доглядає за дитиною, якщо мати
(батько) дитини є одинокою матір’ю
(батьком).
2. Відпустка при народжені дитини
надається лише одній з осіб, зазначених у
частині першій цієї статті.
3. Відпустка при народженні дитини
надається власником або уповноваженим ним
органом особам, зазначеним у пунктах 1 – 3
частини першої цієї
статті, на підставі
письмової заяви такої особи та оформляється
наказом (розпорядженням) власника або
уповноваженого ним органу.
4. Особа, яка отримала відпустку при
народженні дитини, зобов’язана надати
власнику або уповноваженому ним органу
нотаріально завіреної копії документу,
необхідного для державної реєстрації
народження дитини, або свідоцтва про
народження дитини протягом 30 календарних
днів (без урахування святкових і неробочих
днів) з дня виходу у таку відпустку. У разі
ненадання таких документів у зазначений
строк власник або уповноважений ним орган
має право звернутися до суду з вимогою про
стягнення з особи, яка отримала відпустку при
народженні дитини, суми виплачених такій
особі коштів»

21

№

Редакція, прийнята в першому читанні

57

«Стаття 191. Відпустка при народженні
дитини
1. Відпустка при народженні дитини
тривалістю до 14 календарних днів без
урахування святкових і неробочих днів
надається не пізніше трьох місяців з дня
народження дитини таким працівникам:

58

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-91- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

1. Відпустка при народженні дитини
тривалістю 30 календарних днів надається не
пізніше трьох місяців з дня народження
дитини таким працівникам:
-92- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Стаття 191. Відпустка при народженні
дитини
Відпустка при народженні дитини
тривалістю до 14 календарних днів (без
урахування святкових і неробочих днів)
надається не пізніше трьох місяців з дня
народження дитини таким працівникам:

Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції:
«1. Відпустка при народженні дитини
тривалістю до 14 календарних днів без
урахування святкових і неробочих днів
надається не пізніше двох тижнів з дня
народження дитини таким працівникам:»
59
60

61

1) чоловіку, дружина якого народила
дитину;
2) 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;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому
родичеві дитини, який фактично доглядає за
дитиною, якщо мати (батько) дитини є
одинокою матір’ю (батьком).

62

-93- Н.д. Боблях А. Р. (р.к. №346)

Відхилено

в абзаці шостому підпункту 4 пункту 2
частини І законопроекту (нова редакція статті
191 Закону України «Про відпустки») слова «є
одинокою матір’ю (батьком)» замінити
словами «самостійно виховують дитину (у
тому числі у разі тривалого перебування
матері (батька) в лікувальному закладі,
тривалому відрядженні тощо)»;
-94- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

1) чоловіку, дружина якого народила
дитину;
2) батьку дитини, який не перебуває у
зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за
умови що вони спільно проживають, пов'язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому
родичу дитини, які фактично здійснюють
догляд за дитиною, мати чи батько якої є
одинокою матір’ю (одиноким батьком).

4) усиновлювачу (опікуну, прийомному
батьку) дитини. Якщо дитина усиновлена,
відпустка
при
народженні
дитини
починається з дня прийняття рішення про
усиновлення або встановлення опіки.
63

2. Відпустка при народжені дитини
надається лише одній з осіб, вказаних у
частині першій цієї статті.

Відпустка при народжені дитини надається
лише одній з осіб, зазначених у частині
першій цієї статті.
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Висновки, обґрунтування

64

-95- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

65

Статтю 191 доповнити частиною 3
наступного змісту:
«3. Одноразова оплачувана відпустка
надається чоловіку у розмірі 80% від
середньої
заробітної
плати,
яка
здійснюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку
виплат
за
загальнообов’язковим
державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 №1266 та фінансується за
рахунок бюджету Фонду соціального
страхування.
-96- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

191

Статтю
доповнити частиною 4
наступного змісту:
4. Відповідальність за порушення вимог
чинного
законодавства
посадовими
особами підприємств та громадян –
суб’єктів
підприємницької
діяльності
передбачено статтею 41 Кодексу про
адміністративні правопорушення».
Частини 3, 4, 5, 6 вважати відповідно
частинами 5, 6, 7, 8.
66

67

3. Тривалість надання такої відпустки
визначається працівником, у заяві про її
надання, з урахуванням вимог встановлених
абзацом першим частини першої цієї статті.
4. Відпустка при народженні дитини
надається власником або уповноваженим ним
органом особам, зазначеним у пунктах 1 – 3
частини першої цієї статті, на підставі
письмової заяви такої особи.

68

5. Особа, яка отримала відпустку при

-97- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Мороз В.
В. (р.к. №266), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260)
Абзаци дев'ятий-одинадцятий підпункту 4
пункту 2 розділу І проекту (частини четверташоста нової статті 191, якою доповнюється
Закон України "Про відпустки") виключити.
-98- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Відхилено

Тривалість відпустки при народжені
дитини визначається працівником у заяві про
її надання з урахуванням вимог, встановлених
абзацом першим частини першої цієї статті.
Відпустка при народженні дитини
надається власником або уповноваженим ним
органом особам, зазначеним у пунктах 1 – 3
частини першої цієї статті, на підставі
письмової заяви відповідної особи.

Особа,

яка

отримала

відпустку

при
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

народженні дитини, зобов’язана надати
власнику або уповноваженому ним органу
копії документу, необхідного для державної
реєстрації народження дитини, або свідоцтва
про народження дитини протягом 30
календарних днів з дня виходу у таку
відпустку.
6. Порядок надання відпустки при
народженні
дитини
встановлюється
Кабінетом Міністрів України.»;

Абзац десятий підпункту 4 пункту 2
розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

-99- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

70

Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 2
розділу виключити.
-100- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

71

Пункт 2 розділу І доповнити новим
підпунктом 5 такого змісту:
«5) доповнити статтею 19-2 такого змісту:
«Стаття 19-2. Умови та порядок надання
відпустки при народженні дитини
1. Відпустка при народженні дитини
надається власником або уповноваженим ним
органом особам, зазначеним у пунктах 1 – 3
частини першої статті 19-1 цього Закону, на
підставі письмової заяви такої особи з
додаванням копії документу, необхідного для
державної реєстрації народження дитини або
свідоцтва про народження дитини (за
наявності).
2. Відпустка при народженні дитини
надається працівникам із збереженням на її
період місця роботи (посади) та заробітної
плати.
3. Порядок надання відпустки при
народженні
дитини
встановлюється
Кабінетом Міністрів України».».
-101- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

У абзаці першому підпункту 5 пункту 2
розділу І цифру «5» замінити цифрою «6».
-102- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

69

72

5) у статті 20:

у частині третій слово «жінки» замінити
словами «матері (батька) дитини»;

В абзаці першому підпункту 5 пункту 2
розділу 1 слова «матері (батька)» замінити
словами «одного з батьків».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народженні дитини, зобов’язана надати
власнику або уповноваженому ним органу
копії документа, необхідного для державної
реєстрації народження дитини, або свідоцтва
про народження дитини протягом 30
календарних днів з дня виходу в таку
відпустку.
Порядок
надання
відпустки
при
народженні
дитини
встановлюється
Кабінетом Міністрів України»;

5) у статті 20:

у частині третій слово «жінки» замінити
словами «матері, батька дитини»;

24

№

73

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині четвертій слово «матері»
замінити словами «одного з батьків», слова
«вона вийшла» замінити словами «він (вона)
вийшов», слова «їй припинено» замінити
словами «одному з батьків припинено»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-103- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Відхилено

У частині третій статті 20 Закону України
«Про відпустки» слово «жінки» замінити
словами «одного з батьків дитини матері
(батька) дитини»;
-104- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Відхилено

У частині третій статті 20 Закону України
«Про відпустки» слово «жінки» замінити
словами «одного з батьків дитини матері
(батька) дитини»;
-105- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)

Відхилено

Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу
1 викласти в такій редакції: «частину четверту
виключити;»
-106- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

у підпункті 5:
слова «матері (батька) дитини» замінити
словами «працівника з дитиною»;
-107- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

у абзаці третьому підпункту 5: слова «їй
припинено» замінити словами «одному з
батьків припинено» замінити словами: «слова
«і виплату допомоги по догляду за дитиною
одному з батьків припинено (із зазначенням
дати)» вилучити;»;
-108- Н.д. Гринчук О. А. (р.к. №66)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині четвертій слово «матері»
замінити словами «одного з батьків», слова
«вона вийшла» - словами «він (вона) вийшов
(вийшла)», а слова «і виплату допомоги по
догляду за дитиною їй припинено (із
зазначенням дати)» виключити;

В частині 4 статті 20 виключити:
"виплату допомоги по догляду за дитиною
їй припинено (із зазначенням дати)",
Аргументація:
У зв’язку з прийняттям Закону України від
27.03.2014
№1166
«Про
запобігання
фінансової
катастрофи
та
створення
передумов для економічного зростання в
Україні» об’єднано допомогу при народженні
дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку в один вид
допомоги та встановлено фіксований розмір
допомоги при народженні дитини.Виплата
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Висновки, обґрунтування

допомоги
при
народженні
дитини
здійснюється незалежно від факту виходу на
роботу матері дитини. Отримання будь-яких
додаткових довідок про виплату допомоги на
дитину в органах соціального захисту
населення батьком дитини законодавством не
передбачено.Отже, право батька дитини,
бабусі чи інших родичів, які фактично
доглядають за дитиною, на отримання
відпустки
визначеної
тривалості
із
збереженням на її період місця роботи
(посади), заробітної плати (допомоги)
гарантується лише за умови надання довідки з
місця роботи матері дитини.
-109- Н.д. Бардіна М. О. (р.к. №61)

Відхилено

частину четверту викласти в наступній
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 він (вона) вийшов на роботу до
закінчення терміну цієї відпустки (із
зазначенням дати), або на підставі документа,
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."
-110- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 5 пункту 2 розділу І доповнити
новим підпунктом «в» такого змісту:
«в) доповнити новою частиною восьмою
такого змісту:
«Порядок надання соціальної відпустки
при народженні дитини встановлено статтею
19-2 цього Закону».».
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Пропозиції та поправки до проекту

-111- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)
Через відсутність предмета правового
регулювання у зв’язку із виключенням
розділу IV Закону України «Про державну
допомогу
сім’ям
з
дітьми»,
яким
регулювалося питання надання допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
У частині четвертій статті 20 Закону
України "Про відпустки" слова «і виплату
допомоги по догляду за дитиною одному з
батьків припинено (із зазначенням дати)»
виключити.
-112- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Мороз В.
В. (р.к. №266), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к.
№260)
Підпункт 5 пункту 2 розділу І проекту
доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити частинами восьмою та
дев'ятою такого змісту:
"Відпустка при народженні дитини
надається власником або уповноваженим ним
органом особам, зазначеним у пунктах 1-3
частини першої статті 191 цього Закону, на
підставі письмової заяви такої особи.
Особа, яка отримала відпустку при
народженні дитини, зобов’язана надати
власнику або уповноваженому ним органу
копії документу, необхідного для державної
реєстрації народження дитини, або копію
свідоцтва про народження дитини протягом
30 календарних днів з дня закінчення
відпустки."".
-113- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано

Через відсутність предмета правового
регулювання у зв’язку із виключенням
розділу IV Закону України «Про державну
допомогу
сім’ям
з
дітьми»,
яким
регулювалося питання надання допомоги по
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6) у частині першій статті 23 після цифр
«19» доповнити цифрами «, 191»;
7) у частині першій статті 25 пункт 2
виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
У частині четвертій статті 20 Закону
України "Про відпустки" слова «і виплату
допомоги по догляду за дитиною одному з
батьків припинено (із зазначенням дати)»
виключити.
-114- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

Відхилено

У підпункті 6 пункту 2 розділу І цифру «6»
замінити цифрою «7»
-115- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано

І
Відхилено

У підпункті 7 пункту 2 розділу І цифру «7»
замінити цифрою «8».
-117- Н.д. Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
Підпункт 7 пункту
законопроєкту виключити.
78
79

80
81
82

2

Розділу

Враховано

І

1. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

6) частину першу статті 23 після цифр «19»
доповнити цифрами «191».

З метою недопущення звуження чинного
права чоловіка, дружина якого перебуває у
післяпологовій відпустці на обов’язкову
відпустку без збереження заробітної плати.
Підпункт 7 пункту 2 Розділу
законопроєкту виключити.
-116- Н.д. Чорний Д. С. (р.к. №249)

77

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві положення

-118- Н.д. Іонова М. М. (р.к. №208)
У пункті 2 розділу ІІ слово «тримісячний»
замінити словом «місячний»

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
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83

Пропозиції та поправки до проекту

-119- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2021 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України про стан виконання цього Закону.
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Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) у 2021 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.

Голова
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України
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