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Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 16 вересня 2020 року розглянув
проект Закону України про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про
відпустки» щодо усунення дискримінації жінок, які є самозайнятими особами,
реєстр. №3831 від 13.07.2020 р., внесений народними депутатами України
Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О., Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П., Ткаченком
М.М., Чийгозом А.З.
Метою законопроекту є посилення соціальних та трудових гарантій
матерів, які до досягнення дитиною трирічного віку прийняли рішення
займатися підприємницькою діяльністю. Для цього пропонується викласти
частину 4 статті 20 Закону України «Про відпустки» в новій редакції.
На даний час стаття 20 Закону України «Про відпустки» передбачає, що
батьку дитини, бабі, діду чи іншими родичами, які фактично доглядають за
дитиною відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері
дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки
і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
Така редакція не враховує право матері дитини на зайняття
підприємницькою діяльністю, що могло б стати підставою для оформлення
відпустки по догляду за дитиною іншими особами.
Тому прийняття даного проекту дасть можливість особам, зазначеним у
частині третій статті 18 Закону України «Про відпустки», зокрема, батьку, діду,

бабі взяти відпустку по догляду за дитиною і у тому разі, якщо матір дитини
зареєструється як фізична особа-підприємець.
За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення звернутися до
головного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення зміни до статті 20 Закону України «Про відпустки» щодо усунення
дискримінації жінок, які є самозайнятими особами, внесений народними
депутатами України Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О., Яковлєвою Н.І.,
Тарасенком Т.П., Ткаченком М.М., Чийгозом А.З., реєстр. № 3831 від 13.07.2020
року за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.
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