Проект Закону України

«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
врегулювання питань роботи
працівників у нічний час»
Директорат розвитку ринку праці
та умов оплати праці

Передумови


За висновками вчених-фізіологів для більшості людей робота у нічний час
несприятливо впливає на здоров’я, оскільки вимагає активної діяльності в
той момент, коли фізіологічні функції людини значно нижчі денного рівня



За даними ВООЗ ризик серцево-судинних захворювань в людей що
працюють в нічний час в 1,5 рази вищий



У 2019 році в Україні від серцево-судинних захворювань померло 449 376
людей (в 17,8 разів більше ніж від COVID-19 за 2020-й рік)



Зобов’язання України на міжнародній арені, як члена ради Європи,
забезпечити працівників, зайнятих на роботах у нічний час, заходами, які
враховують особливий характер такої роботи, з метою ефективної
реалізації права на справедливі умови праці (пункт 7 статті 2 Європейської
соціальної хартії )

Мета проекту


Законодавче врегулювання питань організації роботи працівників у
нічний час



Приведення положень національного законодавства про працю у
відповідність до норм міжнародного права та права Європейського
Союзу



Транспонування в національне законодавство норм Конвенції
Міжнародної організації праці про нічну працю № 171 та її ратифікація



Приведення національного законодавства у відповідність до положень
Директиви № 2003/88/ЄС від 04.11.2003 про деякі аспекти організації
робочого часу



Створення безпечних та належних умов праці для нічних працівників,
охорона їх праці



Попередження
працівників



Підвищення продуктивності праці нічних працівників

негативного

впливу

нічної

праці

на

здоров’я

Основні нововведення


Врегульовано понятійний апарат (визначено поняття «нічний
працівник» (працівник, який працює у нічний час) – це працівник,
який працює у нічний час не менше ніж чотири години щоденного
робочого часу та не менше ніж ¼ річної норми робочого часу



Визначено період нічного часу протягом доби – це час із двадцять
другої години вечора до шостої години ранку



Визначено максимально допустиму тривалість роботи в нічний час –
не більше 8 годин протягом доби



Встановлено обов’язок роботодавця повідомляти Держпраці про
використання нічної праці



Передбачено обов’язок роботодавця переводити працівників з нічної
праці на денну за медичним висновком



Передбачено обов’язок проведення попереднього (при прийнятті на
роботу), періодичних та позачергових (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів для «нічних працівників» за їх бажанням

Позиція сторін
Не підтримано

Підтримано


Конфедерацією
роботодавців



Спільним представницьким
органом репрезентативних
всеукраїнських
об’єднань
профспілок
на
національному рівні



Державною
службою
України з питань праці



Міністерством
здоров’я



Міністерством закордонних
справ



Міністерством юстиції



охорони

Міністерством фінансів

Поточний стан
Станом на сьогодні проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання питань роботи працівників у
нічний час», а також проект Закону України «Про
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці
про нічну працю № 171» надіслано Міністерством
закордонних справ на опрацювання до Офісу
Президента України
У випадку подання на ратифікацію міжнародного договору, виконання якого
потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України,
проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом
із проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно (стаття 9
Закону України «Про міжнародні договори України»)

