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 ПРЕАМБУЛА 

Держави-члени Ради Європи, якi пiдписали цей Протокол, 

сповненi рiшучостi вжити нових заходiв для посилення захисту соцiальних та економiчних прав, 
гарантованих Європейською соцiальною хартiєю, яку було вiдкрито для пiдписання в Турiнi 18 
жовтня 1961 року (далi ”Хартiя”),  

погодились про таке: 

ЧАСТИНА I 

Сторони ставлять за мету своєї полiтики, до здiйснення якої вони прагнутимуть усiма вiдповiдними 
засобами як нацiонального, так i мiжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть 
ефективно здiйснюватися такi права та принципи:  

1. Всi працiвники мають право на рiвнi можливостi та рiвне ставлення при вирiшеннi питань щодо 
працевлаштування та професiї без дискримiнацiї за ознакою статi. 

2. Працiвники мають право отримувати iнформацiю i консультацiї на пiдприємствi. 

3. Працiвники мають право брати участь у визначеннi та полiпшеннi умов працi та виробничого 
середовища на пiдприємствi. 

4. Кожна особа похилого вiку має право на соцiальний захист. 

ЧАСТИНА II 

Сторони зобов’язуються, як це передбачено в частинi III, вважати для себе обов'язковими 
зобов'язання, зазначенi в нижченаведених статтях:  

Стаття 1  

Право на рiвнi можливостi та рiвне ставлення при вирiшеннi питань щодо 
працевлаштування та професiї без дискримiнацiї за ознакою статi 

1. З метою забезпечення ефективного здiйснення права на рiвнi можливостi та рiвне ставлення при 
вирiшеннi питань щодо працевлаштування та професiї без дискримiнацiї за ознакою статi Сторони 
зобов'язуються визнати це право i вживати вiдповiдних заходiв для забезпечення його 
застосування або для сприяння його застосуванню у таких галузях: 

- працевлаштування, захист вiд звiльнення та професiйна реадаптацiя; 

- професiйна орiєнтацiя, пiдготовка, перепiдготовка та переквалiфiкацiя; 

- умови працевлаштування i працi, включаючи винагороду; 

- професiйний рiст, включаючи просування по службi. 

2. Положення, якi стосуються захисту жiнок, зокрема щодо вагiтностi, пологiв та пiсляпологового 
перiоду, не вважаються дискримiнацiєю, про яку згадується у пункті 1 цiєї статтi. 



3. Пункт 1 цiєї статтi не перешкоджає вжиттю конкретних заходiв, спрямованих на лiквiдацiю 
нерiвностi de facto. 

4. Професiйна дiяльнiсть, яка за її характером або умовами виконання може бути доручена тiльки 
особам однiєї статi, може бути виключена iз сфери застосування цiєї статтi або деяких її положень. 

Стаття 2  

Право на iнформацiю i консультацiї 

1. З метою забезпечення ефективного здiйснення права працiвникiв отримувати iнформацiю i 
консультацiї на пiдприємствi Сторони зобов'язуються вживати заходiв або заохочувати заходи, якi 
надають можливiсть працiвникам або їхнім представникам згiдно з нацiональними законодавством 
i практикою: 

  а) отримувати регулярно або своєчасно i у зрозумiлий спосіб iнформацiю про економiчний i 
фiнансовий стан пiдприємства, на якому вони працюють, при тому розумiннi, що деяку iнформацiю 
може бути заборонено для поширення або вiднесено до розряду конфiденцiйної, якщо її 
оприлюднення може завдати шкоди пiдприємству; i 

  b) отримувати своєчасно консультацiї щодо запропонованих рiшень, якi можуть суттєво 
зашкодити iнтересам працiвникiв, особливо щодо тих рiшень, якi можуть серйозно впливати на 
наявність робочих мiсць на пiдприємствi. 

2. Сторони можуть виключити iз сфери застосування пункту 1 цiєї статтi тi пiдприємства, на яких 
кiлькiсть працiвникiв менша, нiж визначено нацiональними законодавством або практикою. 

Стаття 3  

Право брати участь у визначеннi та полiпшеннi умов працi та виробничого середовища 

1. З метою забезпечення ефективного здiйснення права працiвникiв брати участь у визначеннi та 
полiпшеннi умов працi та виробничого середовища на пiдприємствi Сторони зобов'язуються 
вживати заходiв або заохочувати заходи, якi надають можливiсть працiвникам або їхнім 
представникам, згiдно з нацiональними законодавством i практикою, сприяти: 

  а) визначенню i полiпшенню умов працi, органiзацiї працi, а також виробничого середовища; 

  b) охоронi здоров'я та працi на пiдприємствi; 

  c) органiзацiї соцiальних i соцiально-культурних послуг i заходiв на пiдприємствi; 

  d) нагляду за дотриманням нормативних положень, що регулюють цi питання. 

2. Сторони можуть виключити iз сфери застосування пункту 1 цiєї статтi тi пiдприємства, на яких 
кiлькiсть працiвникiв менша, нiж визначено нацiональними законодавством або практикою. 

Стаття 4  

Право осiб похилого вiку на соцiальний захист 

З метою забезпечення ефективного здiйснення права осiб похилого вiку на соцiальний захист 
Сторони зобов'язуються, самостійно або у спiвробiтництвi з громадськими чи приватними 
органiзацiями, вживати вiдповiдних заходiв або заохочувати вiдповiднi заходи, зокрема, для: 

1. Надання особам похилого вiку можливостi якомога довше залишатися повноцiнними членами 
суспiльства, шляхом: 



  а) забезпечення достатнiх ресурсiв, якi дозволяли б їм жити на задовiльному рiвнi i брати активну 
участь у суспiльному, соцiальному i культурному життi; 

  b) забезпечення iнформацiї про послуги i програми, якi iснують для осiб похилого вiку, а також про 
можливостi їх використання такими особами. 

2. Надання особам похилого вiку можливостi вiльно обирати спосiб свого життя i незалежно жити у 
знайомому для них оточеннi так довго, як вони забажають i зможуть, шляхом: 

  а) забезпечення житла, пристосованого до їхніх потреб i стану здоров'я, або шляхом надання 
належної допомоги для реконструкцiї їхнього житла; 

  b) забезпечення медичного обслуговування та послуг, яких вимагає їхнiй стан здоров'я. 

3. Забезпечення особам похилого вiку, якi проживають у будинках для престарiлих, гарантiй 
надання вiдповiдної допомоги iз повагою до їхнього особистого життя i гарантiй участi у прийняттi 
рiшень, що стосуються умов життя у їхньому будинку престарiлих. 

ЧАСТИНА III 

Стаття 5  

Зобов'язання 

1. Кожна Сторона зобов'язується: 

  а) вважати частину I цього Протоколу декларацiєю цiлей, до здiйснення яких вона прагнутиме 
усiма вiдповiдними засобами, якi зазначенi у вступному пунктi частини I; 

  b) вважати для себе обов'язковими одну або бiльше статей частини II цього Протоколу.  

2. Рiшення щодо статтi або статей, визначених згiдно з пiдпунктом b пункту 1 цiєї статтi, 
повiдомляється Генеральному секретарю Ради Європи пiд час здачi на зберiгання ратифiкацiйної 
грамоти або документа про прийняття чи затвердження вiдповiдної Договiрної Держави. 

3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час у заяві на iм'я Генерального секретаря може 
повідомити про те, що вона вважає для себе обов'язковими будь-якi статтi частини II цього 
Протоколу, якi вона ще не прийняла згiдно з пунктом 1 цiєї статтi. Такi взятi в подальшому 
зобов'язання вважаються складовою частиною ратифiкацiї, прийняття або затвердження i 
набирають такої ж чинностi на тридцятий день вiд дати отримання вiдповiдного повiдомлення. 

ЧАСТИНА IV 

Стаття 6  

Нагляд за виконанням взятих зобов'язань 

Сторони перепроваджують звiти про застосування прийнятих ними положень частини II цього 
Протоколу в доповiдях, що надсилаються згiдно iз статтею 21 Хартiї. 

ЧАСТИНА V 

Стаття 7  

Виконання взятих зобов'язань 

1. Вiдповiднi положення статей 1-4 частини II цього Протоколу можуть виконуватися за допомогою: 



  а) законiв чи правил; 

  b) угод мiж роботодавцями або органiзацiями роботодавців та органiзацiями працiвникiв; 

  c) поєднання цих двох методiв; або  

  d) iнших вiдповiдних заходiв. 

2. Зобов'язання, що випливають iз статей 2 i 3 частини II цього Протоколу, вважаються 
виконуваними, якщо положення цих статей застосовуються згiдно з пунктом 1 цiєї статтi до 
переважної бiльшостi вiдповiдних працiвникiв. 

Стаття 8  

Хартiя i Протокол 

1. Положення цього Протоколу не зашкоджують положенням Хартiї. 

2. Статтi 22-32 i стаття 36 Хартiї застосовуються до цього Протоколу mutatis mutandis. 

Стаття 9  

Територiальне застосування  

1. Дiя цього Протоколу поширюється на територiю метрополiї кожної Сторони. Будь-яка держава 
пiд час пiдписання або здачi на зберiгання своєї ратифiкацiйної грамоти або свого документа про 
прийняття чи затвердження може визначити у заяві на iм'я Генерального секретаря Ради Європи, 
територiю, яка для цiлей цiєї статтi розглядатиметься як територiя її метрополiї. 

2. Будь-яка Договiрна Держава пiд час ратифiкацiї, прийняття чи затвердження цього Протоколу 
або в будь-який iнший час пiсля цього у заяві на iм'я Генерального секретаря Ради Європи може 
повідомити про поширення дiї Протоколу цiлком або частково на визначену в цiй заявi територiю 
(територiї), яка не входить до складу метрополiї i за мiжнароднi вiдносини якої вона вiдповiдає або 
несе мiжнародну вiдповiдальнiсть. В такiй заявi Договiрна Держава зазначає статтю або статтi 
частини II Протоколу, якi вона визнає обов'язковими стосовно до територiй, названих у заявi. 

3. Цей Протокол набирає чинностi стосовно до територiї (територiй), зазначеної у вищезгаданiй 
заявi, на тридцятий день вiд дати отримання такої заяви Генеральним секретарем. 

4. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час у заяві на iм'я Генерального секретаря Ради 
Європи може повідомити про те, що стосовно до однiєї чи бiльше з тих територiй, на якi дiю 
Протоколу було поширено згiдно з пунктом 2 цiєї статтi, вона визнає обов'язковими будь-якi статтi, 
якi вона ще не прийняла стосовно до цiєї територiї або цих територiй. Такi взятi в подальшому 
зобов'язання вважаються складовою частиною первiсної заяви щодо вiдповiдної територiї i 
набирають такої ж чинностi на тридцятий день вiд дати отримання такої заяви Генеральним 
секретарем. 

Стаття 10  

Пiдписання, ратифiкацiя, прийняття, затвердження i набрання чинностi 

1. Цей Протокол вiдкрито для пiдписання державами-членами Ради Європи, якi пiдписали Хартiю. 
Вiн пiдлягає ратифiкацiї, прийняттю чи затвердженню. Кожна держава-член Ради Європи 
ратифiкує, приймає чи затверджує цей Протокол тiльки одночасно з ратифiкацiєю Хартiї або пiсля 
її ратифiкацiї. Ратифiкацiйнi грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на 
зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи. 

2. Протокол набирає чинностi на тридцятий день вiд дати здачi на зберiгання третьої 
ратифiкацiйної грамоти або третього документа про прийняття чи затвердження. 



3. Для будь-якої держави, яка пiдписала цей Протокол i яка ратифiкуватиме його пiсля набрання 
ним чинностi, Протокол набирає чинностi на тридцятий день вiд дати здачi на зберiгання її 
ратифiкацiйної грамоти або документа про прийняття чи затвердження. 

Стаття 11  

Денонсацiя 

1. Будь-яка Договiрна Сторона може денонсувати цей Протокол тiльки пiсля закiнчення п'ятирiчного 
перiоду вiд дати, на яку Протокол набрав для неї чинностi, або пiсля закiнчення будь-якого 
наступного дворiчного перiоду i у кожному випадку через шiсть мiсяцiв вiд дати повiдомлення 
Генерального секретаря Ради Європи у письмовiй формi про свiй намiр денонсувати Протокол. 
Така денонсацiя не зашкоджує чинностi Протоколу для iнших Сторiн, якщо їх кiлькiсть на протязi 
всього часу становить не менше трьох Сторiн. 

2. Будь-яка Сторона може вiдповiдно до положень попереднього пункту денонсувати будь-яку 
прийняту нею статтю частини II Протоколу, якщо кiлькiсть статей, якi ця Сторона визнала 
обов'язковими для себе, становить не менше однiєї статтi.  

3. Будь-яка Сторона на умовах, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, може денонсувати цей Протокол 
або будь-яку статтю частини II Протоколу стосовно до будь-якої територiї, на яку дiя Протоколу 
поширюється вiдповiдно до заяви, зробленої згідно з пунктами 2 i 4 статтi 9.  

4. Будь-яка Сторона-учасниця Хартiї i цього Протоколу, яка денонсуватиме Хартiю згiдно з 
положеннями пункту 1 статтi 37 Хартiї, буде вважатися такою, що денонсувала також i цей 
Протокол. 

Стаття 12  

Повiдомлення 

Генеральний секретар Ради Європи повiдомляє держави-члени Ради i Генерального директора 
Мiжнародного бюро працi про : 

  а) будь-яке пiдписання; 

  b) здачу на зберiгання будь-якої ратифiкацiйної грамоти або будь-якого документа про прийняття 
чи затвердження; 

  с) будь-яку дату набрання чинностi цим Протоколом згiдно зi статтями 9 i 10; 

  d) будь-яку iншу дiю, будь-яке повiдомлення або сповiщення, якi стосуються цього Протоколу. 

Стаття 13  

Додаток 

Додаток до цього Протоколу становить складову частину Протоколу.На посвiдчення чого 
нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали цей 
Протокол.Вчинено у Страсбурзi п'ятого дня травня мiсяця 1988 року англiйською i французькою 
мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примiрнику, який 
зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвiдченi 
копiї цього Протоколу кожнiй державi-члену Ради Європи. 

ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ  

Сфера застосування Протоколу за змiстом виразу ”захищенi особи” 



1. Особи, що охоплюються статтями 1-4, включають тiльки тих iноземцiв - громадян iнших Сторiн, 
якi на законних підставах мешкають або працюють на територiї вiдповiдної Сторони, при тому 
розумiннi, що цi статтi повиннi тлумачитися у контекстi положень статей 18 i 19 Хартiї. 

Таке тлумачення не перешкоджає поширенню будь-якою Стороною аналогiчних пiльг на iнших осiб. 

2. Кожна Сторона надасть бiженцям, визначення яких наводиться у Конвенцiї про статус бiженцiв, 
пiдписанiй в Женевi 28 липня 1951 року, i в Протоколi вiд 31 сiчня 1961 року, i якi на законних 
підставах перебувають на її територiї, якомога сприятливіший режим i у будь-якому випадку не 
менш сприятливий, нiж режим, передбачений зобов'язаннями Сторони за цими документами i 
будь-якими iншими iснуючими мiжнародними документами, якi можуть застосовуватися до таких 
бiженцiв. 

3. Кожна Сторона надасть особам без громадянства, визначення яких наводиться у Конвенцiї про 
статус осiб без громадянства, укладенiй в Нью-Йорку 28 вересня 1954 року, i якi на законних 
підставах перебувають на її територiї, якомога сприятливіший режим i у будь-якому випадку не 
менш сприятливий, нiж режим, передбачений зобов'язаннями Сторони за цим документом i будь-
якими iншими iснуючими мiжнародними документами, якi можуть застосовуватися до таких осiб без 
громадянства. 

Стаття 1 

Встановлюється, що питання соцiального забезпечення, а також iншi положення, що стосуються 
допомоги по безробiттю, допомоги по старостi i допомоги в разi втрати годувальника, можуть бути 
виключенi iз сфери застосування цiєї статтi. 

Стаття 1, пункт 4 

Цей пункт не повинен тлумачитися як такий, що вимагає вiд Сторiн включення в закони або 
правила перелiку робiт, якi за їхнім характером або умовами виконання можуть бути дорученi 
тiльки особам однiєї статi. 

Статтi 2 i 3 

1. Для цiлей застосування цих статей термін ”представники працiвникiв” означає осiб, якi 
визнаються такими за нацiональними законодавством або практикою. 

2. Вираз “нацiональнi законодавство i практика” у вiдповiдних випадках охоплює, крiм законiв i 
правил, колективнi договори, iншi угоди мiж роботодавцями та представниками працiвникiв, звичаї, 
а також вiдповiдне прецедентне право. 

3. Встановлюється, що для цiлей застосування цих статей термiн ”пiдприємство” означає 
сукупнiсть матерiальних i нематерiальних елементiв, якi можуть бути чи не бути юридичною 
особою, утворенi для виробництва товарiв або надання послуг з метою отримання фiнансового 
зиску i мають право визначати свою власну ринкову полiтику. 

4. Встановлюється, що релiгiйнi громади та їхнi установи можуть бути виключенi iз сфери 
застосування цих статей, навiть якщо цi установи є ”пiдприємствами” за змiстом пункту 3. Заклади, 
що здiйснюють дiяльнiсть, яка надихається певними ідеалами або грунтується на певних 
моральних принципах, iдеалах i концепцiях, захищених нацiональними законами, можуть бути 
виключенi iз сфери застосування цих статей у такому обсязi, який є необхiдним для збереження 
профілю пiдприємства. 

5. Встановлюється, що, коли в тiй чи iншiй державi права, викладенi в статтях 2 i 3, здiйснюються в 
рiзних закладах пiдприємства, вiдповiдна Сторона повинна вважатися такою, що виконує 
зобов'язання, якi випливають iз цих статей. 

Стаття 3 



Ця стаття не зашкоджує нi повноваженням i зобов'язанням держав щодо прийняття правил з 
техніки безпеки та гiгiєни працi на робочих мiсцях, нi повноваженням та функцiям органiв контролю 
за їхнім дотриманням. 

Встановлюється, що формулювання ”соцiальнi та соцiально-культурнi послуги i заходи” означає 
соцiальнi та/або культурнi заходи, що забезпечуються для працiвникiв деякими пiдприємствами, 
такi як допомога по соцiальному забезпеченню, спортивнi майданчики, кiмнати для матерів, що 
годують грудних дiтей, бiблiотеки, табори вiдпочинку для дiтей i таке iнше. 

Стаття 4 пункт 1 

Для цiлей застосування цього пункту вираз ”якомога довше” стосується фiзичних, психологiчних та 
iнтелектуальних можливостей осiб похилого вiку. 

Стаття 7 

Встановлюється, що працiвники, виключенi у відповідності до пункту 2 статтi 2 i пункту 2 статтi 3, не 
враховуються при визначеннi кiлькостi вiдповiдних працiвникiв. 


