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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Це Положення розроблено відповідно та на підставі чинного Закону 

України від 16.12.1993 року № 3721-XII «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». 

1.2. Дискримінація громадян похилого віку в галузі праці, забороняється, а 

посадові особи, які порушують ці гарантії, притягаються до відповідальності згідно 

з чинним законодавством. 

2. СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ НИХ 

1.1. Ветеранами праці, визнаються громадяни, які працювали на 

підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, 

мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на 

пенсію. 

2.2. Ветеранами праці визнаються також: 

а) громадяни, яким призначені пенсі на пільгових умовах: 

за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних 

роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, 

зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових 

умовах – за наявності відповідного стажу роботи у жінок та у чоловіків ; 

за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими 

та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на 

пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності відповідного стажу роботи у 

жінок та у чоловіків; 

б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством 

колишнього СРСР; 

в) інваліди І і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають 

стаж роботи не менше 15 років. 

2.3. Ветеранам праці надаються такі пільги: 

1) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також 

на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і 

розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; 

2) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також 

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох 

тижнів на рік. 

3. СТАТУС ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

3.1. Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного 

віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування", а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного 

віку залишилося не більш як півтора року. 
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3.2. Громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими 

громадянами яке додатково гарантується державними цільовими програмами, 

територіальними та місцевими програмами зайнятості населення. 

3.3. Забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника за 

ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення 

пенсійного віку. 

3.4. Переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку 

з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при цьому 

змінюються істотні умови праці. 

3.5. Залучення громадян похилого віку до роботи в нічний час, а також до 

надурочної роботи та до роботи у вихідні дні допускається тільки за їх згодою і за 

умови, коли це не протипоказано їм за станом здоров'я. 

3.6. Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на 

допомогу: 

у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю 

санаторно-курортного лікування; 

у період професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації; 

на інші види допомоги, передбачені законодавством. 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Трудовий колектив зобов'язані створювати обстановку гуманного 

ставлення до громадян похилого віку, які працюють або працювали до виходу на 

пенсію в цьому колективі, подавати всіляку допомогу для задоволення їх потреб і 

запитів. 

4.2. Особи, винні в порушенні прав і свобод громадян похилого віку, несуть 

встановлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну і кримінальну 

відповідальність. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.2.  Це Положення розроблено відповідно та на підставі чинного Закону 

України від 8 вересня 2005 року N 2866-ІУ «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків ». 

1.2.  Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 

дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, 

спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 

реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України. 

1.2. Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків спрямована на 

утвердження гендерної рівності; 

недопущення дискримінації за ознакою статі; 

застосування позитивних дій; 

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих 

рішень; 

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання 

професійних та сімейних обов'язків; 

підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства; 

захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою 

статі. 

1.2. Дискримінація за ознакою статі забороняється. 

1.2.  Не вважаються дискримінацією за ознакою статі 

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного 

вигодовування дитини; 

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;  

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; 

особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною 

їх репродуктивного здоров'я; 

 позитивні дії. 

2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ  

ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 

2.1. Керівництво коледжу в межах своєї компетенції 

забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей; 
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здійснює виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

співпрацюють з об'єднаннями громадян щодо забезпечення рівності прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у своїй діяльності. 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І 

ЧОЛОВІКІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

3.1. Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у 

працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 

перепідготовці. 

3.2. У коледжі зобов'язані 

створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам; 

здійснювати трудову діяльність на рівній основі; 

забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із 

сімейними обов'язками; 

здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та 

однакових умовах праці; 

вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці; 

вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. 

3.3. Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати 

роботу лише жінкам або лише чоловікам за винятком специфічної роботи, яка 

може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи 

перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості 

про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ  

ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 

4.1. Особа яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за 

ознакою статі, чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися 

зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному 

законом. 

4.2. Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення 

про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби 
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правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано 

затягується. 

4.3. Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної 

шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних 

домагань. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, 

які підлягають відшкодуванню та не пов'язана з їх розміром. 

4.4. Порядок відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, 

завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань, 

визначається Цивільним кодексом України та іншими законами. 

4.5. Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну, адміністративну та 

кримінальну відповідальність згідно із законом. 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 



11 
 

1. Загальні положення 

1.1. Визнання ВІЛ/СНІДу та туберкульозу трудовою проблемою. 

Проблема ВІЛ/СНІДу та туберкульозу є трудовою проблемою і повинна 

розглядатися як будь-яка інша проблема, пов’язана із захворюванням/умовами 

праці працівника. Таке тлумачення проблеми ВІЛ/СНІДу та туберкульозу важливе 

не лише тому, що дана проблема стосується працівників, але й тому, що робоче 

місце, будучи частиною осередку суспільства, повинно відігравати важливу роль у 

загальній боротьбі з епідемією та її наслідками. 

1.2. Недопущення дискримінації. 

Згідно з принципами забезпечення гідних умов праці та дотримання прав 

людини, а також визнання гідності ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД або 

туберкульоз, не повинно бути ніякої дискримінації по відношенню до працівників 

у зв’язку із дійсним або приписуваним ВІЛ-інфікуванням чи туберкульозом. 

Дискримінація та стигматизація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, туберкульоз 

осіб перешкоджає діям, спрямованим на попередження цієї епідемії. 

1.3. Тендерна рівність. 

Рівноправні тендерні відносини надають більш широкі можливості боротьби з 

ВІЛ/СНІДом та туберкульозом та попередження поширення ВІЛ-інфекції та 

туберкульозом вкрай необхідні. 

1.4. Безпечні умови праці. 

Усі зацікавлені сторони повинні, наскільки це можливо, сприяти створенню 

безпечних умов праці з метою попередження поширення ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу відповідно до положень Конвенції № 155 про безпеку та гігієну праці 

і виробниче середовище (1981 р.). Безпечні умови праці передбачають збереження 

оптимального стану фізичного та розумового здоров’я на роботі для виконання 

трудових обов’язків, а також адаптації роботи до можливостей працівників у світлі 

стану їхнього фізичного й морального здоров’я. 

1.5. Соціальний діалог. 

Успішна реалізація політики й програм боротьби з ВІЛ/СНІДом та 

туберкульозом потребує об’єднання зусиль та довіри між роботодавцями, 

працівниками і їх представниками, із активним залученням, у разі потреби, ВІЛ-

інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз працівників та постраждалих від 

епідемії. 

2. Обов’язки адміністрації  коледжу 

2.1. Просвітництво та навчання.  

Адміністрація коледжу повинна проводити та підтримувати програми, 

спрямовані на інформування, просвітництво й навчання працівників із питань 

профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, догляду за хворими та їх підтримки, а 

також проведення політики боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, включаючи 
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заходи з усунення дискримінації ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД або 

постраждалих від ВІЛ/СНІДу працівників, туб. Інфікованих.  

Адміністрація коледжу повинна використовувати потенціал існуючих 

профспілкових організацій та інших структур, а також можливості для 

розповсюдження інформації про ВІЛ/СНІД та туберкульоз серед працівників і 

розробляти навчальні матеріали та форми роботи, найбільш прийнятні для 

працівників і їх сімей, включаючи поширення постійно поновлюваної інформації 

про їх права й пільги. 

2.2. Кадрова політика. 

Адміністрація коледжу не повинна проводити чи допускати проведення будь-

якої кадрової політики або вжиття заходів дискримінаційного характеру стосовно 

ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, туб. інфікованих або постраждалих працівників. 

3. Профілактика шляхом інформування та просвітництва 

Інформаційні заходи у коледжі є важливим засобом боротьби з поширенням 

епідемії та розвитку більш терпимого ставлення до ВІЛ-інфікованих, туб. 

інфікованих працівників. Ефективне просвітництво допомагає навчити працівників 

захищати себе від ВІЛ та туб. інфекцій. Такі заходи можуть значно знизити 

тривогу та нетерпимість у ставленні до хворих із зведенням до мінімуму збоїв у 

роботі й викликати зміни у стосунках між людьми та їх поведінці.  

4. Контроль за інфекцією на підприємствах 

Адміністрація коледжу і працівники, демонструючи позитивний та уважний 

підхід, повинні спільно розробляти політику боротьби з ВІЛ/СНІДом та 

туберкульозом, яка б ураховувала їх потреби та забезпечувала необхідну рівновагу. 

Така політика повинна бути підтримана на найвищому рівні і бути прикладом 

вирішення проблеми поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. 
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