
П Р О Є К Т   З А К О Н У   

«ПРО ПРАЦЮ»
ОСНОВНІ ФАКТИ

МЕТА

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

7 ПЕРЕВАГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

Створити умови для легкого працевлаштування, комфортної праці  
та збільшення доходів працівників 

Легальних  
робочих місць 
за 5 років

Пришвидшення 
пошуку нової роботи 
(з 3,6 до 2 міс.)

Зниження  
безробіття  
(з 9,6 до 5%)

+1  
млн

майже в 

2
рази

на

 4,6%

Права вагітних та тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною, за-
лишаються і будуть захищені

Звільняти вагітних жінок та осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, заборонено. 
Для них з’являються нові можливості, наприклад, легальної роботи з дому. 
Додаткові можливості:
• Вагітні та ті, хто доглядає за дитиною, зможуть працювати з дому та за гнучким графіком і 

матимуть усі передбачені законом гарантії.
• Жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються додаткові перерви для годування 

дитини.
Роботодавцю забороняється:
• Розривати трудовий договір із вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці 

у зв’язку з вагітністю та пологами та з жінкою/чоловіком/іншим законним представником 
дитини, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

• Залучати вагітних жінок до надурочних робіт в нічний час. Для них також застосовується 
скорочений робочий тиждень – не більш ніж 36 годин протягом кожного семиденного періоду.

Можливості людей з інвалідністю та пенсіонерів розширюються
Вони зможуть працювати дистанційно або за гнучким графіком, отримати легальне 

працевлаштування та соціальні гарантії, а також страховий стаж для пенсії.

Проєкт закону дозволяє людям з інвалідністю та пенсіонерам, які хочуть працювати, робити це з 
дому або за гнучким графіком. Нинішнє застаріле законодавство не дає можливості встановити 
гнучкі умови роботи.
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Молодь отримує можливість працювати легально завдяки застосуванню 
учнівських трудових договорів

Законопроєкт запроваджує форму учнівських трудових договорів. Такий договір дозволяє 
поєднувати роботу і навчання на робочому місці. Фактично, це оплачувана практика, що є дуже 
актуальним для виробничих професій. Таким чином людина цілком захищена і працює у безпечних 
і придатних для її роботи умовах. Загальний трудовий договір із неповнолітнім можна укладати 
тільки з 16 років. Забороняється залучати неповнолітніх до шкідливої та важкої праці.

Зберігається тривалість робочого тижня у 40 годин
Лише індивідуальним або колективним трудовим договором дозволяється застосування 

надурочних робіт у виняткових випадках. Перелік таких випадків визначається трудовим дого-
вором.

Заборонено залучати до надурочних робіт: вагітних жінок; осіб, молодших вісімнадцяти років; пра-
цівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Мінімальний рівень оплати понаднормової праці – 120% середньої оплати праці. Індивідуаль-
ним або колективним трудовим договором може бути визначений будь-який рівень оплати по-
наднормової роботи, але не нижчий за мінімальний.

Трудовий стаж зберігається, він нікуди не зникне через застосування елек-
тронної форми трудових книжок 

Трудові книжки не скасовуються. Вони переводяться в цифрову форму. Йдеться лише про те, що 
пред’являти «трудову» за місцем роботи більше не буде потреби. Інформація про трудовий стаж 
українців ще з 2000 року зберігається в електронних реєстрах. Саме з цих баз майже 20 років 
поспіль беруть дані для розрахунків пенсій та інших соціальних виплат. Працівники, які надалі хо-
чуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити.  Але для тих, хто хоче вести тільки 
електронний формат, з’явиться така можливість.

Профспілки залишаються і надалі будуть працювати
Чинне законодавство про профспілки залишається в дії до розробки нового окремого закону 

про діяльність профспілок.

Усі ратифіковані міжнародні конвенції МОП щодо діяльності профспілок залишаються чинними.

Більше інформації:  
labor.me.gov.ua
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Права щодо щорічних оплачуваних відпусток та лікарняних зберігаються
Кількість днів оплачуваної відпустки залишається без змін — 24 дні на рік. Збільшується 

тривалість відпустки за власний рахунок — з 15 до 30 днів на рік.

Оплачувані лікарняні регулюються Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» (№ 1105-XIV). Передбачено до 5 днів оплати тимчасової непрацездатності за рахунок 
роботодавця, із 6-го дня до завершення періоду непрацездатності — за державні кошти.
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