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Згідно статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого
часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати
меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.

Згідно статті 51 Кодексу законів про працю України встановлюється скорочена
тривалість робочого часу:

1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до
16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на
тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу,
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36
годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку,
встановленому законодавством.
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Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда.

Згідно статті 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і
власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на
роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу
вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в
тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим
членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або
залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень
обсягу трудових прав працівників.

Леуцька О.В. головний спеціаліст організаційно-правового відділу Маріупольськог
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