
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДИРЕКТИВИ 2010/18/ЄС  

(РАМКОВА УГОДА ЩОДО БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПУСТКИ) 

інформація станом на 16.12.2016 

Назва про впровадження переглянутої Рамкової угоди щодо батьківської 
відпустки, укладеної BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP і ETUC, і скасування 
Директиви 96/34/ЄС 
 

Дата прийняття 
 

8 березня 2010 року 

Сфера 
застосування 

а) за суб’єктами 
— усі працівники незалежно від виду трудових відносин чи трудового 
договору (у т. ч. працівники з неповною зайнятістю, працівники, що 
працюють на умовах строкового трудового договору чи трудового 
договору, укладеного з тимчасовими агентствами зайнятості) 

б) за підставою 
— усі працюючі батьки — як чоловіки, так і жінки — для догляду за 
дитиною до досягнення нею 8 років 
 

Основні вимоги — мінімальна тривалість відпустки — 4 місяці, з яких один місяць має 
використати кожен з батьків, 

— відпустка надається для догляду за дитиною у зв’язку з її народженням чи 
усиновленням, 

— заборона звільнення з роботи чи будь-якого іншого утиску через 
батьківську відпустку, 

— право працівника повернутися на ту ж саму роботу, або аналогічну чи 
ідентичну, 

— право працівника на зміну тривалості та режиму робочого часу після 
повернення на роботу, 

— право працівника на відсутність на роботі у зв’язку зі сімейними форс-
мажорними обставинами 

Україномовна 
версія  
 

текст директиви 
 

Строк 
імплементації 
 

не передбачено  
// строк імплементації — 3 роки з дати набрання чинності Угодою про асоціацію — встановлено для 
Директиви 96/34/ЄС, що скасована Директивою 2010/18/ЄС (Додаток XL до Глави 21 «Співробітництво у 
галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Угоди про асоціацію) 
 

План заходів з 
імплементації 
Угоди про 
асоціацію 
 

пункт 405 
// План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
на 2014-2017 роки, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. 
№ 847-р 

 

План 
імплементації 
директиви 

текст Плану імплементації  
// Затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 3-р «Про схвалення 
розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» 

 

Детальна інформація про директиву доступна у книзі «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-

трудовий вимір. Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire» 

http://old.minjust.gov.ua/45891
http://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_V/40_Annex.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247981933&cat_id=247984327
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2015-%D1%80
http://www.rac.org.ua/uploads/content/59/files/socialdimeuuacompendium.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/59/files/socialdimeuuacompendium.pdf

