
ВИСНОВОК 
про проведення гендерно-правової експертизи  

проекту наказу Міністерства соціальної політики України 
„Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я 

працівників у робочих зонах” 
 

Проект акта розроблено Державною службою України з питань праці. 
 
1. Перелік міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, та резолюцій міжнародних 
конференцій, міжнародних організацій, їх органів, використаних під час 
проведення експертизи. 

Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту акта 
використовувались: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 
1966 рік; Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 
проституції третіми особами, 1949 рік; Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, 1979 рік; Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, 1950 рік та протоколи до неї; Європейська соціальна 
хартія (переглянута), 1996 рік; Конвенція Ради Європи про заходи щодо 
протидії торгівлі людьми, 2005 рік; Конвенція про права осіб з інвалідністю, 
2006 рік; Конвенція Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення і 
рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними 
обов’язками, 1981 рік; Конвенція Міжнародної організації праці № 100 про 
рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, 1951 рік; 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 1965 
рік; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966 рік; 
Рамкова конвенція про захист національних меншин, 1995 рік; Загальна 
декларація прав людини, 1948 рік; Пекінська декларація, 1995 рік; Резолюція 
47/135 Генеральної Асамблеї ООН ,,Декларація про права осіб, що належать до 
національних або етнічних, релігійних та мовних меншин”, 1992 рік. 

 
2. Перелік актів законодавства, використаних під час експертизи. 
Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту акта 

використовувалися: Конституція України, Закони України ,,Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, ,,Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні”, ,,Про запобігання та протидію домашньому 
насильству”, ,,Про протидію торгівлі людьми”. 

 
3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-

правового акта, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 

У проекті акта відсутні положення, які не відповідають принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
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4. Проведення аналізу положень проекту нормативно-правового 
акта, які можуть порушувати принцип забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 

У проекті акта відсутні положення, які можуть порушувати принцип 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 
 

Заступник директора Юридичного 
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Заступник Міністра соціальної  
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