
Проєкт закону «Про працю» 

знищує соціальні гарантії: 
скасовує державну гарантію мінімальної заробіиної плати на рівні ни 

нижче прожиткового мімімуму та скосовує індексацію заробітних 

плат; 

 

обмежує 4 відсотками підвищений розмір заробітної плати на 

роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці 

(зараз розмір встановлюється   за результатами атестації на рівні 4%-

24%); 

скасовуються додаткові відпустки за роботу з важкими та 

шкідливими умовами праці, за особливі умови праці, додаткова 

відпустка на 10 днів матерям, які мають дітей до 15 років; 

скорочується щотижневий безперервний відпочинок до 24 годин 

(зараз 42 години); 

знято обмеження надурочних робіт (зараз 120 годин), тобто 

працівник за умовами трудового договору може працювати скільки 

завгодно; 

платити за  надурочні роботи будуть у 5 разів менше; 

скасовано заборону залучати до роботи в нічний час жінок з дітьми 

віком до 3-х років; 

повністю скасовується захист працівників з інвалідністю; 

ВВОДИТЬСЯ НОРМА ЗАХИСТУ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА 

ТА МОБІНГУ ПРАЦІВНИКІВ 

Надається  виключне право роботодавцеві на безпідставні та 

немотивовані звільнення ( ст..35); 



В ТРУДОВОМУ  ДОГОВОРІ БУДЕ ПРОПИСАНО: 

права та обов´ язки сторін, 

характеристика виконуваної роботи, 

тривалість відпустки й умов її поділу, 

умови оплати праці, 

тривалість робочого часу та часу відпочинку, 

строки повідомлення про розірвання трудового договору та грошові 

компенсації, 

додаткові умови звільнення тощо. 

ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ:  

- безстроковий 

- строковий 

- короткостроковий 

- сезонний 

- з нефіксованим робочим часом 

- учнівський 

- трудовий договір з домашнім працівником 

СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: 

встановлюється можливість масового використання без обмежень; 

усі працівники потраплятимуть на гачок невизначеного майбутнього 

та роботи, обмеженої в часі 

 

 



ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

робота є – працівника викликають у будь який день, у будь-який час) 

роботи немає – сиди вдома 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

РОБОТОДАВЕЦЬ 

не несе жодної відповідальності за працівників, 

не гарантує навіть мінімальну зарплату 

 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

РОБОТОДАВЕЦЬ 

не надає відпусток, 

не сплачує лікарняні, 

не сплачує ЕСВ та податки 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

ТАКІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ – ФАЛЬШИВКА 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙНОВУ ШКОДУ 

відтепер робітник нестиме відповідальність не лише за пошкоджене 

майно, а й за не отримані роботодавцем прибутки 

ЗВІЛЬНЕННЯ СТАТТЯ 35 

звільнення працівника на підставі одноосібного бажання 

роботодавця 

без мотивації, 

без обґрунтувань, 



без підстав і доказів, 

без можливості працівнику  звернутися до суду. 

масове застосування статті, 

знищення будь-яких гарантій трудових прав 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВЛАДИ ПО-НОВОМУ: 

роботодавець зможе звільнити працівника «за страту довіри» без 

жодних обґрунтувань; 

захист від звільнення для жінок обмежується  строком використання 

відпустки у зв´язку з вагітністю і пологами; 

відсутність у законопроекті заборони на звільнення одиноких жінок з 

дітьми віком до 14 років або дитиною з інвалідністю; 

роботодавець попереджатиме про розірвання короткострокового 

трудового договору за три календарних дня смс-кою; 

працівника можна буде звільнити в період тимчасової 

непрацездатності. 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ»   

У ПРОЕКТІ ПРОФСПІЛКИ ВЗАГАЛІ НЕ ЗГАДУЮТЬСЯ 

ПРОФСПІЛКА НЕ ЗМОЖЕ БЛОКУВАТИ НЕЗАКОННІ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ З БУДЬ-ЯКИХ ПІДСТАВ 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ»   

ВИКЛЮЧЕНО: 

- ПРАВО ПРОФСПІЛОК НА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, 

- ПРАВО НА ЗАПИТУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАЛИШКИ 

КОШТІВ НА РАХУНКАХ, 

- ПРАВО НА ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО. 

 



ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ»   

 СКАСОВУЮТЬСЯ: 

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ,  

ЗАКОН «ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ», 

ЗАКОН «ПРО ВІДПУСТКИ» 

ФЕЙК ВІД УРЯДУ 

звільнення за бажанням роботодавця – встановлення справедливого 

рівноправ´я, «дзеркальна» норма до звільнення працівника за 

власним бажанням. 

ПРАВДА 

працівник втрачає робоче місце та джерело доходу, а роботодавець – 

нічого 

грошова компенсація не рятує становища в умовах безробіття, 

особливо в малих містах та селах 

 

ФЕЙК ВІД УРЯДУ 

безстрокові договори не зникнуть 

ПРАВДА 

дуже швидко вони будуть витіснені строковими та іншими; 

недобросовісний бізнес чекає цього з нетерпінням  

ФЕЙК ВІД УРЯДУ 

робочий тиждень має бути 40 годин 

ПРАВДА 

у трудовому договорі може бути прописана будь-яка тривалість 

робочого часу; 



час відпочинку між змінами встановлюється не менше 12 годин 

(зараз подвійна тривалість зміни) 

ФЕЙК ВІД УРЯДУ 

закон не дозволяє звільнити жінку, яка перебуває у відпустці та у 

зв´язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-річного віку 

ПРАВДА 

якщо жінка вийде на роботу до досягнення дитиною 3-річного віку, її 

можуть звільнити на загальних підставах; 

чинний КЗПП це категорично  забороняє (ст.184) 

ВИСНОВКИ 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАДЕКЛАРОВАНІЙ 

МЕТІ, 

А САМЕ: 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЛЕТКОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 

КОМФОРТНОЇ ПРАЦІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВИСНОВКИ 

ПРИЙНЯТТЯ  ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» БУДЕ МАТИ 

КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

ЕКОНОМІКИ. 

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» НЕ СПРИЯТИМЕ 

ПОВЕРНЕННЮ ІЗ-ЗА КОРДОНУ НАШИХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ, 

НАВПАКИ, В РАЗИ ПОСИЛИТЬ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ, ОСОБЛИВО 

МОЛОДІ. 

ПОНАД 17 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ ТА 2,5 

МІЛЬЙОНИ ПРАЦЮЮЧИХ ПЕНСІОНЕРІВ БУДУТЬ ПРИРЕЧЕНІ НА 

УЗАКОНЕНУ РАБСЬКУ ПРАЦЮ. 



«ЛІБЕРАЛЬНА ТРУДОВА РЕФОРМА» КАБМІНУ – ЦЕ ЛІКВІДАЦІЯ 

ТРУДОВИХ ПРАВ УКРАЇНЦІВ, РОЗВАЛ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ПРАВ І ГАРАНТІЙ, ІГНОРУВАННЯ НОРМ 

КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ, ЕВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. 
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