
Ґендерний моніторинг законодавчої діяльності Верховної Ради України 
Жовтень 
 
Інформаційно-консультативний жіночий центр продовжує ґендерний моніторинг законодавчої 
діяльності.  
За жовтень зареєстровано близько 200 законопроектів. Розглянемо їх на наявність ґендерного 
компоненту і ґендерних впливів. 
Найвідомішими за цей період, безумовно, є законопроекти про «ґендерні квоти». Вони належать до 
групи з ґендерним компонентом. 
 

3411  10.10.2013 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі) 

Народний депутат 
України  

Кондратюк О.К.  
Томенко М.В.  
Яценюк А.П.  
Кличко В.В.  

Геращенко І.В.  

3411-1  15.10.2013 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо визначення кількості кандидатів однієї 
статі у виборчому списку) 

Народний депутат 
України  

Бережна І.Г.  
Єремеєв І.М.  
Шуфрич Н.І.  
Ляшко О.В.  

 

3411-2  23.10.2013 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків 

Кабінет Міністрів 
України  

 
Відмінність запропонованих законопроектів в наступному: 

- Різні розміри квот (30% - 3411-2; 30%+ - 3411; 35% - 3411-1) 
- Наявність чи відсутність санкцій за невиконання положень законопроекту (наявні в 3411 і 

3411-2) 
- Спрямованість законопроекту виключно на виборче законодавство чи ширше охоплення 

(ширше охоплення 3411-2) 
 
З позиції впровадження законопроектів найдетальніше прописані законопроекти 3411 і 3411-2, які 
враховують зауваження науково-експертного управління до подібних законопроектів у минулому. 
Вони також містять санкцію за невиконання згаданих положень. Законопроект 3411 пропонує вищий 
розмір квот, ніж 3411-2 за рахунок вищого відсотку у першій п’ятірці, яка завжди потрапляє в раду, 
якщо партія долає відповідний бар’єр. Тому, у випадку мінімальної кількості депутатів, цей відсоток 
буде 33%.  
 
Наступна група законопроектів стосується питань соціального захисту та більше підпадає під 
категорію ґендерного впливу. Хоча 3380 містить ґендерний компонент. 
Законопроекти про відновлення пенсійного віку жінок 55 років неодноразово з’являлися в 
Парламенті і, певно, ще з’являтимуться. Проте імовірність прийняття таких законів є невеликою і вона 
дедалі зменшуватиметься. На наш погляд, сьогодні доцільніше розглядати шляхи розбудови більш 
справедливої , зокрема, до жінок, пенсійної системи, ніж номінально повертатися до попередньої 
схеми. 
 
 

3380  08.10.2013 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
(щодо відновлення пенсійного віку жінок та порядку 
нарахування пенсії за віком) 

Народний депутат 
України  

Рудьковський 
М.М.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48645
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48771
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48593


 

3511  29.10.2013 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
(щодо єдиного принципу нарахування пенсії) 

Народний депутат 
України  

Розенко П.В.  
Ковальчук В.А.  
Павленко Р.М.  

Чернега Р.Т.  
Геращенко І.В.  

Два наступних законопроекти мають ґендерно нейтральну мову, проте їхній вплив імовірно буде 
різним для жінок і чоловіків в силу наявної відмінності у ґендерних ролях жінок і чоловіків. Тому 
наведені законопроекти відповідатимуть більше традиційним ґендерним потребам жінок, які мають 
дітей. 

2134а/П  24.10.2013 

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України "Про 
державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо накопичення 
коштів 

Народний депутат 
України  

Палатний А.Л.  
Жук М.В.  

 

3375  08.10.2013 

Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону 
України "Про оздоровлення і відпочинок дітей" (щодо 
встановлення віку дітей, що перебувають у дитячих 
закладах відпочинку та оздоровлення разом з батьками) 

Народний депутат 
України  

Кошулинський Р.В.  
Янків І.Т.  

Тягнибок А.Я.  

 
Наступний законопроект, імовірно, матиме більший ґендерний вплив на чоловіків, які переважно є 
цільовою аудиторією, на яку спрямований згаданий законопроект. Тому він більше відповідає 
ґендерним потребам чоловіків, які належать до категорії, згаданої в законопроекті. 
 

3417  11.10.2013 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо громадян, які 
брали участь і постраждали у ліквідації інших ядерних 
аварій та випробувань, у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, а також учасники по 
збиранню ядерних зарядів) 
 

Народний депутат 
України  

Рудьковський М.М.  

Освіта є сферою зайнятості, в якій превалюють жінки, тому група, на яку матимуть вплив наступні 
законопроекти, переважно складатиметься з жінок.  
 

3477  24.10.2013 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам сіл та селищ стосовно фінансування системи 
освіти в окремих селах, їх об'єднаннях чи селищах зі 
збільшенням демографічних показників народжуваності у 
порівнянні з іншими регіонами України) 

Народний депутат 
України  

Кучерук М.Г.  

2861/П  09.10.2013 

Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України "Про освіту" 
(щодо відновлення гарантій держави педагогічним, 
науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям 
працівників закладів освіти) 

Народний депутат 
України  

Гриневич Л.М.  
 
 
 

 
Жінки складають приблизно одну десяту ув’язнених, тому наступний законопроект охопить більшу 
кількість чоловіків, ніж жінок. 

3526  01.11.2013 Проект Закону про внесення змін до деяких Народний 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48856
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48799
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48773
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48911


законодавчих актів України (щодо гуманізації 
законодавства про попереднє ув'язнення та 
забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих 
під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, а також 
засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах 
охорони здоров'я за межами установ виконання 
покарань) 

депутат України  
Купчак В.Р.  

Безпосередній вплив наступного законопроекту охопить більшу кількість чоловіків, ніж жінок, хоча 
ґендерні диспропорції швидко змінюються з переходом на контрактну армію. 

 
 

 
 

3450-1  
01.11.2013 

Проект Закону про внесення змін до статті 127 
Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення 
тимчасовим житлом військовослужбовців) 

Народний 
депутат України  

Слюз Т.Я.  

 
 
Наступні ремарки стосуються не проектів законів, а проектів постанов щодо вшанування визначних 
осіб. Наводимо без коментарів імена чоловіків і жінок, яких пропонували згадати народні депутати 
протягом жовтня. 
 
Борис Гринченко, Павло Грабовський, Євген Адамцевич, Семен Руднєв, Ольгерд Бочковський, Павло 
Загребельний, Єлисей Плетенецький, Августин Волошин, Степан Руданський, Дем’ян Коротченко, Іван 
Миколайчук, Тарас Шевченко, Данило Романович, Павло Чубинський, Михайло Драй-Хмара, Остап 
Вишня – 16 осіб 
Марія Заньковецька, Леся Українка, Уляна Кравченко – 3 особи 
 
Ми окреслили лише коло проблем, які виникають при розгляді зареєстрованих законопроектів. 
Наступні кроки охоплять інші складові законотворчого процесу. 
Чекаємо на коментарі.  
 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48913


Gender Monitoring of the Parliamentary Legislative Process  
 
We dream, think and discuss on gender sensitive Parliament but at the same time we are not satisfied our 
efforts do not lead to expected results. To increase efficiency we look for new forms. 
The Women’s Information Consultative Center started gender monitoring of the Parliamentary legislative 
process since February 2013 (2nd Session of the Verkhovna Rada of 7th cadence). Because the absence of 
financial support we can cover only small part of all aspects of legislative process however this “small” part 
on previous (2nd Session) consisted of 40 pages with the list of law drafts. 
Now we concentrated only at analysis of registered law drafts looking for gender components and gender 
impact. During 2nd Session there are about 1400 law drafts registered, about 120 have had gender impact 
and about 10 gender component. 
З початком 3 сесії ми врахували свої власні недоліки і продовжили ґендерний моніторинг 
законодавчої діяльності. 
At the beginning of the 3rd Session there are about 200 law drafts registered. Only one has gender 
component and 2 – gender impact. 
Let we introduce the draft law with gender component. 
It is # 3212 initiated by the MP Y.Mikhalchyshyn “On Mandatory State Pension Insurance (On stimulation 
demography situation improvement).  
It supposes to give the right to women giving birth and raising child (children) until 16 to be retired in 2 
years earlier for each child if she has not lea 20 years of insurance period. 
It is interesting to analyze it because it based at different gender concepts and has different gender traps. 
From one side it tries to compensate somehow reproductive activity of woman. From other – if woman 
gave birth but didn’t raise child – other people who did it lack these privileges. Additionally earlier age of 
pension decreases insurance period and the level of pension. 
We described only some aspects of monitoring of legislative process however we hope on further gender 
discovery. 
We look for your comments! 
 


