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Проект впроваджує Всеукраїнська громадська 
організація «Ліга соціальних працівників 
України» за підтримки Представництва ЄС
в Україні

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ

Вивчить потреби працівників і робото-
давців, український і міжнародний 
досвід

Запропонує нові послуги для допомоги 
матерям і батькам щодо повернення на 
роботу

Допоможе роботодавцям налагодити 
послуги для сприяння матерям і батькам 
при поверненні на роботу

Проведе навчання матерів і батьків, 
представників роботодавців та органів 
влади

Запропонує зміни до законодавства для 
захисту прав працівників з маленькими 
дітьми

ОСНОВНА МЕТА – захист законних соціальних 
прав і свобод громадян та сприяння соціаль-
ній політиці в Україні

ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ – більше 14 років

Міністерство соціальної політики

Конфедерація роботодавців

Федерація профспілок

обласні державні адміністрації

підприємства

неурядові організації

За зміст цієї публікації відповідальність 
несе Ліга соціальних працівників України.
Цей матеріал не обов’язково відображає 
офіційну позицію Європейського Союзу

Проект фінансується Європейським Союзом 
Проект виконується  ВГО 

«Ліга соціальних працівників України»

ПРОЕКТ «ЗНОВУ ДО РОБОТИ»:



У разі необхідності Ви маєте 
право на безкоштовні чи 
пільгові путівки до санаторіїв та 
будинків відпочинку 
безкоштовно, матеріальну 
допомогу (ст. 185).

Вас не можна звільнити з 
роботи, крім випадків повної 
ліквідації підприємства, але при 
цьому Вас повинні обов'язково 
працевлаштувати (ст. 184). 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ СВОЇ 
ОСНОВНІ ПРАВА?

Вагітним жінкам, а також жінкам,
які мають дитину віком до трьох років:

Жінкам, які мають дитину віком до 3 років:

Вам не можуть відмовити у 
прийнятті на роботу чи знизити 
заробітну плату з мотивів, 
пов'язаних з вагітністю або 
наявністю дітей віком до трьох 
років. Відмову у прийнятті на 
роботу Ви можете оскаржити у 
судовому порядку (ст. 184). 

У ВАС Є ПРОБЛЕМИ 
З ПОВЕРНЕННЯМ НА РОБОТУ?

Ваші права порушуються?
 
Ви хочете розповісти про свої про-
блеми і поділитися досвідом?

У Вас є ідеї, як легко поєднати 
материнство/ батьківство і професій-
не життя?

Проект «Знову до роботи» 
вивчає потреби матерів і 
батьків з маленькими дітьми 
щодо повернення на роботу 
після відпустки. 

Анкету Ви можете отримати у 
співробітника органу 
соціального захисту чи на 
веб-сайті проекту.

Запрошуємо Вас заповнити 
анкету і відповісти на питання 
про ваші очікування, досвід та 
складнощі, які виникли у Вас 
при поверненні на роботу.

Якщо Ви хочете дізнатися більше, заходьте 
на наш веб-сайт: http://znovudoroboty.org.ua 

Ви маєте право на неповний 
робочий день або неповний 
робочий тиждень (ст. 56).

Вас можуть в окремих випадках пере-
вести на іншу роботу, але не мають 
права зменшити заробіток (ст. 178).

Ви можете отримати відпустку для 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку з виплатою за ці 
періоди допомоги відповідно до 
законодавства (ст. 179). 

Вас не можна залучати до робіт у 
нічний час, до надурочних робіт, 
до робіт у вихідні дні і направлен-
ня у відрядження (ст. 63, 176).

Кодекс законів про працю Кодекс законів про працю

Якщо Ви маєте дітей віком до півтора 
року, вам повинні надати додаткові 
перерви для годування дитини. 
Перерви для годування дитини вклю-
чаються в робочий час і оплачуються 
за середнім заробітком (ст. 183).

Відпустки для догляду за дитиною 
можуть бути використані повністю 
або частинами також батьком 
дитини, бабою, дідом чи іншими 
родичами (ст. 179). 

Ви маєте право працювати на 
умовах неповного робочого часу 
або вдома. При цьому за Вами 
зберігається право на одержання 
допомоги в період відпустки для 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку (ст. 179). 

На підприємствах і в органі-
заціях з широким застосуван-
ням жіночої праці мають 
організовувати дитячі ясла, 
дитячі садки, кімнати для 
годування грудних дітей, а 
також кімнати особистої 
гігієни жінки (ст. 186).


	page1
	page2

