
КОАЛІЦІЙНИЙ ПРОЄКТ
“Практики роботи Мінсоцполітики із 
забезпечення рівності жінок і чоловіків на 
ринку праці в контексті імплементації 
відповідних Директив Ради ЄС”
місто Київ, 25 квітня 2017 р. 



Шість “директив рівності” із 7ми загаданих в Угоді, 
підлягали імплементації:
(1) Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 - про 
реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від 
расового чи етнічного походження. (Її треба впровадити 
протягом 4 років від набрання Угодою чинності).
(2) Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000 - 
встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері 
зайнятості та професійної діяльності. (Її треба впровадити 
протягом 4 років від набрання Угодою чинності).



(3) Директива Ради № 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про 
реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та 
жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг. 
(Треба впровадити протягом 3 років від набрання Угодою 
чинності).

(4) Директива Ради № 96/34/ЄС від 3.06.1996 - про Рамкову 
угоду щодо батьківської відпустки, укладену СКПРЄ [Спілка 
конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП 
[Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС 
[Європейська конфедерація профспілок]. (Треба 
впровадити протягом 3 років від набрання Угодою 
чинності).



(5) Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 - про 
встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки 
та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема 
Директива у значенні статті 16(1) Директиви 
No89/391/ЄЕС). (Треба впровадити протягом 3 років від 
набрання Угодою чинності).

(6) Директива Ради № 79/7/ЄЕС від 19.12.1978 - про 
поступове запровадження принципу рівного ставлення 
до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення. 
(Треба впровадити протягом 3 років від набрання Угодою 
чинності).



Відповідальне – Міністерство соціальної політики 
України
“Відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про 
асоціацію, схваленого розпорядженням Кабміну від 17 
вересня 2014 року №847-р, а саме пунктів 389 та 404...” 
На всі Директиви є імплементаційні плани. 
Також, працює імплементаційний орган – Експертно-
консультаційна група при Мінсоцполітики, очолювана 
заступником Міністра. 



Проєкт подала коаліція виконавців, ядром якої є 5 
організацій: 

• БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень»
• Бюро соціальних та політичних розробок
• ГО «Трудові ініціативи»
• Конфедерація незалежних профспілок України
• Науково-дослідний інститут праці й зайнятості 

населення МСП і НАН України
Меморандум про співпрацю за цим проєктом коаліціянти 
планують укласти 30 травня 2017 року

https://kgsi.org.ua/sites/default/files/projects/memorandum-gender-equality-non-discrimination-30-03-2017.jpg


Запрошені до співпраці за проєктом:  
Міністерство соціальної політики України,
Державна служба зайнятості України, 
Литовська професійна спілка «Солідарумас», 
Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas”
Шведська національна спілка захисту прав ЛГБТ-людей 
RFSL, the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Queer Rights
Представники Європейського економічного і соціального 
комітету (ЄЕСК)



Проєкт передбачає такі етапи:  
1. Підготовчий: створення Коаліції виконавців проєкт 

Підготовчий: започаткування  суспільного діалогу з питань 
проєкту шляхом проведення установчої Національної 
наради щодо недискримінації у праці

2. Аналітичний: мепінг проблем рівності у сфері праці та 
послуг; вивчення відповідних практик Мінсоцполітики

3. Аналітичний: розроблення Рекомендацій щодо подальшої 
імплементації шести “директив рівності”

4. Адвокаційний: проведення проєктних зустрічей та нарад з 
національними та міжнародними партнерами. 

5. Адвокаційний: організація діалогу зацікавлених сторін із 
ЦОВВ, НУО та міжнародними партнерами, які залучені до 
вирішення питань рівності на ринку праці



Загалом ініціатори проєкту очікують, що проєкт 
1. ... дозволить управлінцям МСП, які адмініструють питання 

рівності на ринку праці і в соціальному захисті, експертам та 
зацікавленій громадськості отримати узгоджене й чітке 
бачення необхідних кроків (Рекомендацій) щодо практичного 
впровадження гендерних законодавчих ініціатив  на ринку 
праці, та необхідних інших нормативних актів;  

2. ... що будуть внесені, на основі цих Рекомендацій, необхідні 
зміни в імплементаційні плани щодо 6 Директив Ради ЄС, та 
в самі національні імплементаційні документи;

3. ... і, що виконання проєкту посилить практичні заходи щодо 
досягнення реальної гендерної рівності, зменшить наявні 
гендерні розриви у сфері праці та послуг, та посприяє 
недискримінації в Україні загалом.



Марфа Скорик, керівничка проєкту, 
тел. +380 96 011 0338 або е-поштою 

kgsi.org@gmail.com
www.kgsi.org.ua 

Потребуєте більше 
інформації? Звертайтесь:

mailto:kgsi.org@gmail.com
http://www.kgsi.org.ua/
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