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Шановна Галино Миколаївно!

Комітет 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 17 березня 2021 року (Протокол № 27) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення рівних можливостей у сфері праці (реєстр. № 4174 від 30.09.2020), 
поданий народними депутатами України Констанкевич І.М. та іншими 
народними депутатами України.

Мета законопроекту - забезпечення рівних можливостей у сфері праці для 
працівників із сімейними обов'язками та осіб, які виконують домашню працю, а 
також зменшення гендерного дисбалансу на ринку праці.  

Під час обговорення зверталась увага, що хоча ідея законопроекту 
правильна, він потребує доопрацювання. Зокрема, йшлося про те, що 
законопроектом не створюється ефективного механізму для легалізації праці 
домашніх працівників, що з цією метою необхідно вводити особливе 
регулювання, а також, що проектом не вирішується питання соціального захисту 
зазначеної категорії осіб (у них буде відсутній соціальний пакет), тощо. Також 
зазначалось про необхідність введення оподаткування самозайнятих 
працівників, якими фактично є домашні працівники, обов’язковість, а не 
добровільність сплати ними ЄСВ, уточнення термінології, запропонованої 
законопроектом.

Представник Міністерства соціальної політики України повідомив, що 
міністерством не підтримується проект в такій редакції і пропонується його 
доопрацювати.



Представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України висловив низку зауважень та повідомив, що міністерством 
розробляється законопроект про ратифікацію Конвенції МОП Про гідну працю 
домашніх працівників №189, в якому ці питання будуть комплексно 
врегульовані.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
висловив зауваження до законопроекту, які на його думку можна врахувати при 
підготовці до другого читання.

   За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до 
головного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
рівних можливостей у сфері праці, реєстр. № 4174 від 30.09.2020, поданий 
народними депутатами України Констанкевич І.М. та іншими народними 
депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні повернути 
суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
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