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КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

{Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971,
додаток до № 50, ст. 375}
{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР Української РСР
№ 2048-08 від 18.09.73, ВВР 1973, № 40, ст.343
№ 3866-08 від 05.06.75, ВВР 1975, № 24, ст.296
№ 1616-09 від 24.12.76, ВВР 1977, № 1, ст. 4
№ 5584-09 від 17.01.80, ВВР 1980, № 5, ст. 81
№ 2240-10 від 29.07.81, ВВР 1981, № 32, ст.513
№ 2957-10 від 30.12.81, ВВР 1982, № 2, ст. 23
№ 4617-10 від 24.01.83, ВВР 1983, № 6, ст. 87
№ 6237-10 від 21.12.83, ВВР 1984, № 1, ст. 3
№ 8474-10 від 27.02.85, ВВР 1985, № 11, ст.205
№ 2444-11 від 27.06.86, ВВР 1986, № 27, ст.539
№ 3546-11 від 10.02.87, ВВР 1987, № 8, ст.149
№ 4534-11 від 03.09.87, ВВР 1987, № 37, ст.715
№ 4841-11 від 30.10.87, ВВР 1987, № 45, ст.904
№ 5938-11 від 27.05.88, ВВР 1988, № 23, ст.556
№ 7543-11 від 19.05.89, ВВР 1989, № 22, ст.235
№ 9280-11 від 14.05.90, ВВР 1990, № 22, ст.367
Законами Української РСР
№ 871-12 від 20.03.91, ВВР 1991, № 23, ст.267
№ 1205-12 від 18.06.91, ВВР 1991, № 30, ст.382
Постановою ВР Української РСР
№ 1292-12 від 04.07.91, ВВР 1991, № 36, ст.474
Законами України
№ 2032-12 від 04.01.92, ВВР 1992, № 17, ст.209
№ 2134-12 від 18.02.92, ВВР 1992, № 22, ст.302
№ 2417-12 від 05.06.92, ВВР 1992, № 33, ст.477
№ 2418-12 від 05.06.92, ВВР 1992, № 33, ст.478
Декретом
№ 7-92 від 09.12.92, ВВР 1993, № 5, ст. 34
Законами
№ 2857-12 від 15.12.92, ВВР 1993, № 6, ст. 35
№ 3610-12 від 17.11.93, ВВР 1993, № 47, ст.435
№ 3632-12 від 19.11.93, ВВР 1993, № 49, ст.461
№ 3693-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 9
№ 3694-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 10
№ 3706-12 від 16.12.93, ВВР 1993, № 51, ст.478
№ 3719-12 від 16.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 16
№ 92/94-ВР від 12.07.94, ВВР 1994, № 33, ст.297
№ 6/95-ВР від 19.01.95, ВВР 1995, № 5, ст. 30
№ 35/95-ВР від 27.01.95, ВВР 1995, № 28, ст.201
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, № 13, ст. 85
№ 263/95-ВР від 05.07.95, ВВР 1995, № 28, ст.204
№ 256/96-ВР від 28.06.96, ВВР 1996, № 30, ст.143
№ 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР 1996, № 45, ст.229
№ 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР 1997, № 4, ст. 23
№ 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР 1997, № 11, ст. 89
№ 374/97-ВР від 19.06.97, ВВР 1997, № 35, ст.223
№ 785/97-ВР від 26.12.97, ВВР 1998, № 18, ст. 93}
{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 12-рп/98 від 09.07.98}

{Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971,
додаток до № 50, ст. 375}
{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР Української РСР
№ 2048-08 від 18.09.73, ВВР 1973, № 40, ст.343
№ 3866-08 від 05.06.75, ВВР 1975, № 24, ст.296
№ 1616-09 від 24.12.76, ВВР 1977, № 1, ст. 4
№ 5584-09 від 17.01.80, ВВР 1980, № 5, ст. 81
№ 2240-10 від 29.07.81, ВВР 1981, № 32, ст.513
№ 2957-10 від 30.12.81, ВВР 1982, № 2, ст. 23
№ 4617-10 від 24.01.83, ВВР 1983, № 6, ст. 87
№ 6237-10 від 21.12.83, ВВР 1984, № 1, ст. 3
№ 8474-10 від 27.02.85, ВВР 1985, № 11, ст.205
№ 2444-11 від 27.06.86, ВВР 1986, № 27, ст.539
№ 3546-11 від 10.02.87, ВВР 1987, № 8, ст.149
№ 4534-11 від 03.09.87, ВВР 1987, № 37, ст.715
№ 4841-11 від 30.10.87, ВВР 1987, № 45, ст.904
№ 5938-11 від 27.05.88, ВВР 1988, № 23, ст.556
№ 7543-11 від 19.05.89, ВВР 1989, № 22, ст.235
№ 9280-11 від 14.05.90, ВВР 1990, № 22, ст.367
Законами Української РСР
№ 871-12 від 20.03.91, ВВР 1991, № 23, ст.267
№ 1205-12 від 18.06.91, ВВР 1991, № 30, ст.382
Постановою ВР Української РСР
№ 1292-12 від 04.07.91, ВВР 1991, № 36, ст.474
Законами України
№ 2032-12 від 04.01.92, ВВР 1992, № 17, ст.209
№ 2134-12 від 18.02.92, ВВР 1992, № 22, ст.302
№ 2417-12 від 05.06.92, ВВР 1992, № 33, ст.477
№ 2418-12 від 05.06.92, ВВР 1992, № 33, ст.478
Декретом
№ 7-92 від 09.12.92, ВВР 1993, № 5, ст. 34
Законами
№ 2857-12 від 15.12.92, ВВР 1993, № 6, ст. 35
№ 3610-12 від 17.11.93, ВВР 1993, № 47, ст.435
№ 3632-12 від 19.11.93, ВВР 1993, № 49, ст.461
№ 3693-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 9
№ 3694-12 від 15.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 10
№ 3706-12 від 16.12.93, ВВР 1993, № 51, ст.478
№ 3719-12 від 16.12.93, ВВР 1994, № 3, ст. 16
№ 92/94-ВР від 12.07.94, ВВР 1994, № 33, ст.297
№ 6/95-ВР від 19.01.95, ВВР 1995, № 5, ст. 30
№ 35/95-ВР від 27.01.95, ВВР 1995, № 28, ст.201
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР 1995, № 13, ст. 85
№ 263/95-ВР від 05.07.95, ВВР 1995, № 28, ст.204
№ 256/96-ВР від 28.06.96, ВВР 1996, № 30, ст.143
№ 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР 1996, № 45, ст.229
№ 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР 1997, № 4, ст. 23
№ 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР 1997, № 11, ст. 89
№ 374/97-ВР від 19.06.97, ВВР 1997, № 35, ст.223
№ 785/97-ВР від 26.12.97, ВВР 1998, № 18, ст. 93}
{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 12-рп/98 від 09.07.98}
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{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 117-XIV від 18.09.98, ВВР, 1998, № 43-44, ст.268}
{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 14-рп/98 від 29.10.98}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 576-XIV від 08.04.98, ВВР, 1999, № 19, ст.175
№ 2343-XII від 14.05.92 —в редакції Закону
№ 784-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378 — набирає
чинності з 1 січня 2000 року
№ 1356-XIV від 24.12.99, ВВР, 2000, № 6-7, ст.41
№ 1421-XIV від 01.02.2000, ВВР, 2000, № 8, ст.53
№ 1766-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 35, ст.288
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 2213-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.47
№ 2343-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 21, ст.104
№ 2620-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 44, ст.227
№ 184-IV від 17.10.2002, ВВР, 2002, № 47, ст.355
№ 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 87
№ 487-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.108
№ 490-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.110
№ 639-IV від 20.03.2003, ВВР, 2003, № 25, ст.181
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 1703-IV від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.394
№ 2103-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.31
№ 2128-IV від 22.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.36
№ 2190-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.92
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 3248-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.119
№ 466-V від 14.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.76
№ 534-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.91
№ 609-V від 07.02.2007, ВВР, 2007, № 15, ст.194
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 —зміни діють
по 31 грудня 2008 року
№ 274-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 25, ст.240}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 573-VI від 23.09.2008, ВВР, 2009, № 7, ст.70
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1343-VI від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550
№ 1574-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.8
№ 1724-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 7, ст.50
№ 1837-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.120
№ 1959-VI від 10.03.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.204
№ 2266-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.356
№ 2275-VI від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398
№ 2559-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.44
№ 2824-VI від 21.12.2010, ВВР, 2011, № 27, ст.227
№ 2914-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.299
№ 2978-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.329
№ 3231-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.431
№ 3720-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012, № 19-20, ст.170}
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{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 117-XIV від 18.09.98, ВВР, 1998, № 43-44, ст.268}
{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 14-рп/98 від 29.10.98}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 576-XIV від 08.04.98, ВВР, 1999, № 19, ст.175
№ 2343-XII від 14.05.92 —в редакції Закону
№ 784-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378 — набирає
чинності з 1 січня 2000 року
№ 1356-XIV від 24.12.99, ВВР, 2000, № 6-7, ст.41
№ 1421-XIV від 01.02.2000, ВВР, 2000, № 8, ст.53
№ 1766-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 35, ст.288
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 2213-III від 11.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.47
№ 2343-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 21, ст.104
№ 2620-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 44, ст.227
№ 184-IV від 17.10.2002, ВВР, 2002, № 47, ст.355
№ 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 87
№ 487-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.108
№ 490-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.110
№ 639-IV від 20.03.2003, ВВР, 2003, № 25, ст.181
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 1703-IV від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.394
№ 2103-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.31
№ 2128-IV від 22.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.36
№ 2190-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.92
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 3248-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.119
№ 466-V від 14.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.76
№ 534-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.91
№ 609-V від 07.02.2007, ВВР, 2007, № 15, ст.194
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 —зміни діють
по 31 грудня 2008 року
№ 274-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 25, ст.240}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 573-VI від 23.09.2008, ВВР, 2009, № 7, ст.70
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1343-VI від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550
№ 1574-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.8
№ 1724-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 7, ст.50
№ 1837-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.120
№ 1959-VI від 10.03.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.204
№ 2266-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.356
№ 2275-VI від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398
№ 2559-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.44
№ 2824-VI від 21.12.2010, ВВР, 2011, № 27, ст.227
№ 2914-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.299
№ 2978-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.329
№ 3231-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.431
№ 3720-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012, № 19-20, ст.170}
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{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 4-рп/2012 від 22.02.2012}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 4-рп/2012 від 22.02.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 239-VII від 15.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.138
№ 379-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.251
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1255-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.912
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1682-VII від 16.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2041
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85
№ 120-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.62
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 238-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.137
№ 259-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.148
№ 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.188
№ 315-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.191
№ 426-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.272
№ 433-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.273
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 734-VIII від 03.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.451
№ 785-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.467
№ 801-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.485
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.103
№ 1366-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.515
№ 1367-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.516
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1769-VIII від 06.12.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016
№ 1971-VIII від 22.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.211
№ 2005-VIII від 06.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.247
№ 2211-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2017, № 49-50, ст.443
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2542-VIII від 18.09.2018, ВВР, 2018, № 42, ст.332
№ 2728-VIII від 30.05.2019, ВВР, 2019, № 26, ст.106}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 239-VII від 15.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.138
№ 379-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.251
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1255-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.912
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1682-VII від 16.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2041
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85
№ 120-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.62
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 238-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.137
№ 259-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.148
№ 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.188
№ 315-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.191
№ 426-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.272
№ 433-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.273
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 734-VIII від 03.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.451
№ 785-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.467
№ 801-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.485
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.103
№ 1366-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.515
№ 1367-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.516
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1769-VIII від 06.12.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016
№ 1971-VIII від 22.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.211
№ 2005-VIII від 06.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.247
№ 2211-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2017, № 49-50, ст.443
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2542-VIII від 18.09.2018, ВВР, 2018, № 42, ст.332
№ 2728-VIII від 30.05.2019, ВВР, 2019, № 26, ст.106}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішеннях Конституційного Суду
№ 8-рп/2013 від 15.10.2013, № 9-рп/2013 від 15.10.2013}
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини третьої статті 119,
статті 250 цього Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного
і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із
Законом № 928-VIII від 25.12.2015}
{У тексті Кодексу посилання «адміністрація», «адміністрація підприємства,
організації», «адміністрація підприємства, установи, організації» замінено посиланням «власник або уповноважений ним орган», посилання «робітники і службовці» —
посиланням «працівники» згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішеннях Конституційного Суду
№ 8-рп/2013 від 15.10.2013, № 9-рп/2013 від 15.10.2013}
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини третьої статті 119,
статті 250 цього Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного
і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із
Законом № 928-VIII від 25.12.2015}
{У тексті Кодексу посилання «адміністрація», «адміністрація підприємства,
організації», «адміністрація підприємства, установи, організації» замінено посиланням «власник або уповноважений ним орган», посилання «робітники і службовці» —
посиланням «працівники» згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}
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{У найменуванні Кодексу та його тексті слова «Української РСР» замінено словом «України» згідно із Законом № 2134-12 від 18.02.92}
{У тексті Кодексу посилання «народний суд» в усіх відмінках замінено посиланням «суд» у відповідних відмінках згідно із Законом № 6/95-ВР від 19.01.95}
{У тексті Кодексу слова «заклад освіти» в усіх відмінках і числах замінено словами «навчальний заклад» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 490-IV
від 06.02.2003}
{У тексті Кодексу слова «інвалід» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах
замінено відповідно словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у
відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}
Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення
громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і
творчої праці.
{Преамбула в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91}

{У найменуванні Кодексу та його тексті слова «Української РСР» замінено словом «України» згідно із Законом № 2134-12 від 18.02.92}
{У тексті Кодексу посилання «народний суд» в усіх відмінках замінено посиланням «суд» у відповідних відмінках згідно із Законом № 6/95-ВР від 19.01.95}
{У тексті Кодексу слова «заклад освіти» в усіх відмінках і числах замінено словами «навчальний заклад» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 490-IV
від 06.02.2003}
{У тексті Кодексу слова «інвалід» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах
замінено відповідно словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у
відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}
Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення
громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і
творчої праці.
{Преамбула в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91}

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників,
сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню
ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і
культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної
людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників,
сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню
ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і
культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної
людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88}

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88}

Стаття 2. Основні трудові права працівників

Стаття 2. Основні трудові права працівників

Право громадян України на працю, —тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, —включаючи право на
вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава
створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню,
підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору
про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня
та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні
умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні
підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати
працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до
суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або
займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Право громадян України на працю, —тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, —включаючи право на
вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава
створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню,
підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору
про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня
та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні
умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні
підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати
працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до
суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або
займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29.07.81, № 8474-10 від
27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95}

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29.07.81, № 8474-10 від
27.02.85, № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95}

Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України

Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників
залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного
походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, член-

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників
залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного
походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, член-
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ства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення
або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання
підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

ства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення
або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання
підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

{Кодекс доповнено статтею 2-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91; текст статті 2-1 в
редакції Закону № 785-VIII від 12.11.2015}

{Кодекс доповнено статтею 2-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91; текст статті 2-1 в
редакції Закону № 785-VIII від 12.11.2015}

Стаття 3. Регулювання трудових відносин

Стаття 3. Регулювання трудових відносин

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з
іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому
гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в
порядку, передбаченому законодавством про працю.

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з
іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому
гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в
порядку, передбаченому законодавством про працю.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 87112 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95, № 2454-IV від 03.03.2005}

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 87112 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95, № 2454-IV від 03.03.2005}

Стаття 4. Законодавство про працю

Стаття 4. Законодавство про працю

Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та
інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та
інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від
05.07.95}
{Статтю 5 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20.03.91}

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від
05.07.95}
{Статтю 5 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20.03.91}

Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю

Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:
вільний вибір виду діяльності;
безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки,
освіти, з урахуванням суспільних потреб;
надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо
поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів;
безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних
закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;
компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;
правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного
звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:
вільний вибір виду діяльності;
безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки,
освіти, з урахуванням суспільних потреб;
надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо
поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів;
безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних
закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;
компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;
правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного
звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

{Кодекс доповнено статтею 5-1 згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95}
{Статтю 6 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20.03.91}

{Кодекс доповнено статтею 5-1 згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95}
{Статтю 6 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20.03.91}

Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для
здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41
цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.)
встановлюються законодавством.

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для
здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41
цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.)
встановлюються законодавством.

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами
№ 3694-12 від 15.12.93, № 1356-XIV від 24.12.99}

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами
№ 3694-12 від 15.12.93, № 1356-XIV від 24.12.99}
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Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за
межами своїх держав

Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за
межами своїх держав

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові
відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне
право».

Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові
відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне
право».

{Стаття 8 в редакції Законів № 263/95-ВР від 05.07.95, № 1807-III від 08.06.2000; із змінами,
внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

{Стаття 8 в редакції Законів № 263/95-ВР від 05.07.95, № 1807-III від 08.06.2000; із змінами,
внесеними згідно із Законом № 1837-VI від 21.01.2010}

Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і
законодавства України

Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і
законодавства України

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю,
то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю,
то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

{Кодекс доповнено статтею 8-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}

{Кодекс доповнено статтею 8-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище
працівників

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище
працівників

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з
законодавством України про працю, є недійсними.

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з
законодавством України про працю, є недійсними.

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 87112 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95}

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 87112 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95}

Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціальнопобутові пільги

Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціальнопобутові пільги

Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих,
культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.

Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих,
культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.

{Кодекс доповнено статтею 9-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}

{Кодекс доповнено статтею 9-1 згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91}

ГЛАВА II. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ГЛАВА II. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

{Глава II в редакції Закону № 3693-12 від 15.12.93}
Стаття 10. Колективний договір

{Глава II в редакції Закону № 3693-12 від 15.12.93}
Стаття 10. Колективний договір

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих
сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними
органів.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих
сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними
органів.

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від
27.02.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3693-12 від 15.12.93}

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від
27.02.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3693-12 від 15.12.93}

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і
мають права юридичної особи.
Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства,
установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і
мають права юридичної особи.
Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства,
установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

{Стаття 11 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від
27.02.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3693-12 від 15.12.93}

{Стаття 11 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 8474-10 від
27.02.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3693-12 від 15.12.93}

Стаття 12. Сторони колективного договору

Стаття 12. Сторони колективного договору

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють
відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності —представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з
другої сторони.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють
відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності —представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з
другої сторони.
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Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього
працівника
Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
Стаття 108. Оплата роботи у нічний час
Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом
Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку
Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком
Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)
Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і
переміщенні
Стаття 115. Строки виплати заробітної плати
Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні
Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
ГЛАВА VIII. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків
Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість
Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації
Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу
Стаття 124. Гарантії для донорів
Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам
Стаття 126. Гарантії для працівників —авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і
раціоналізаторських пропозицій
Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат
ГЛАВА IX. ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
Стаття 131. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна
Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку
Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників
Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності
Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її
номінальний розмір
Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди
Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником
Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування
Стаття 138. Обов’язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на
працівника
ГЛАВА X. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
Стаття 139. Обов’язки працівників
Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни
Стаття 141. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу
Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну
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Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі
Стаття 144. Порядок застосування заохочень
Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки
Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги
Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни
Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення
Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення
Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення
Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення
Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його
органу
ГЛАВА XI. ОХОРОНА ПРАЦІ
Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці
Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та
реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва
Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва,
впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
Стаття 158. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов
праці працівників
Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці
Стаття 161. Заходи щодо охорони праці
Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці
Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту
Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття
Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів
Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою
Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку
Стаття 169. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій
Стаття 170. Переведення на легшу роботу
Стаття 171. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Стаття 172. Застосування праці інвалідів
Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників
ГЛАВА XII. ПРАЦЯ ЖІНОК
Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних,
надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження
Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітейінвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину —інваліда з
дитинства підгрупи А I групи
Стаття 183. Перерви для годування дитини
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до
санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
ГЛАВА XIII. ПРАЦЯ МОЛОДІ
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу
Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років
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Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва,
впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці
Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
Стаття 158. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов
праці працівників
Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці
Стаття 161. Заходи щодо охорони праці
Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці
Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту
Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття
Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів
Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою
Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку
Стаття 169. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій
Стаття 170. Переведення на легшу роботу
Стаття 171. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Стаття 172. Застосування праці інвалідів
Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників
ГЛАВА XII. ПРАЦЯ ЖІНОК
Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних,
надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження
Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітейінвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи
Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину —інваліда з
дитинства підгрупи А I групи
Стаття 183. Перерви для годування дитини
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до
санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги
Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері
ГЛАВА XIII. ПРАЦЯ МОЛОДІ
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу
Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років
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Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у
вихідні дні
Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років
Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб
Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
ГЛАВА XIV. ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ
Стаття 201. Організація виробничого навчання
Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням
Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням
Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час
Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається
Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією
Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям
Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах
Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються
в середніх загальноосвітніх школах
Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх
навчальних закладах
Стаття 211. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах
Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах
Стаття 213. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі
навчальні заклади
Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 216. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах
післядипломної освіти та аспірантурі
Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням
Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних
від роботи днів
Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу
Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються
ГЛАВА XV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори
Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників
Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах
Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах
Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника
Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах
Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах
Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах
Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах
Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах
Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських
чи міськрайонних судах
Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за
вирішенням трудових спорів
Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових
відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення
періоду такої роботи
Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі
працівника
Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні
або переведенні працівника
Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди
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Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років
Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у
вихідні дні
Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
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Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням
Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час
Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається
Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією
Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям
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Стаття 238. Задоволення грошових вимог
Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення
працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації
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