МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
на тему:
«Праця молоді і що необхідно знати роботодавцю при працевлаштуванні
неповнолітньої особи»

Служба у справах дітей Шполянської міської ради об’єднаної територіальної
громади

Вступ
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується
(ст. 43 Конституції України: кожен має право на працю, що включає
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку
вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії
та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних
потреб).
Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи
з оплатою, не нижчою від встановленого державою мінімуму, зокрема
і право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечує держава.
Вона створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє
працевлаштуванню, підготовці та підвищенню трудової кваліфікації, а також
сприяє соціальному становленню молодої людини.
Основні гарантії права громадян на працю закріплені в Конституції
України та Кодексі законів про працю України, Закон України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими
громадянами право на працю.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні» визначає, що молодь, молоді громадяни –
громадяни України віком від 14 до 35 років.
В Законі України «Про зайнятість населення» зазначається:
молодий працівник – громадянин України віком до 35 років, випускник
професійно-технічного або вищого навчального закладу, який
у
шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався
самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального
органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує
працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час
навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування.
Стаття 7 цього закону передбачає, що держава гарантує працездатній
молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці
неповнолітніх встановлюються законодавством.
Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого
місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після
звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.
Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу
роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або
альтернативну (невійськову) службу.

Вік, з якого допускається прийняття на роботу
Відповідно ст.188 КЗпП України не допускається прийняття на роботу
осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть,
як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття
на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх
спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає
шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час
по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або
особи, що його замінює.
Права неповнолітніх у трудових правовідносинах
Згідно зі ст.187 КЗпП неповнолітні, тобто
особи, що не досягли вісімнадцяти років,
у
трудових правовідносинах прирівнюються
у
правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці,
робочого часу, відпусток та деяких інших умов
праці користуються пільгами, встановленими
законодавством України.
Молоді громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості
в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну
консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а
також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і
перепідготовку.
Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а також
молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші)
для забезпечення працевлаштування молоді, реалізації програм професійного
навчання молоді та вдосконалення її професійної майстерності. (Типове
положення про молодіжні центри праці затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 40)

За загальним правилом, на роботу приймаються особи, яким
виповнилося 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи,
яка його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли
п'ятнадцяти років. Крім того, допускається прийняття на роботу учнів
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних
навчальних закладів для виконання легкої праці, що не завдає шкоди здоров'ю
і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні
ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, яка
його замінює.

Основні умови
праці

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися
спеціальний облік неповнолітніх працівників, які не досягли вісімнадцяти
років, із зазначенням дати їх народження(ст. 189 КЗпП України).
Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше
вісімнадцяти років:
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами
праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років
до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені
для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей
особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці
(Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 31.03.94 № 46)
Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу
лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення
21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.
Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років
до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (Порядок проведення

медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 № 246).

Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку
встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників
пропорціонально скороченому робочому часу для осіб, що не досягли
вісімнадцяти років.
Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію
після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо
на виробництві, в передбачених законодавством випадках і розмірах та на
визначені ним строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. Ці
норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з профспілковим комітетом.
Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років
при скороченій тривалості щоденної роботи
Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій
тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам
відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних
робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих
працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість
їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи
дорослих працівників.
Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних
і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний
від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу
або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням
доплати до заробітної плати.
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років
надаються у зручний для них час.
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної
тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві,
в установі, організації.

Види відпусток:
1) щорічні відпустки:
основна відпустка;
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами
праці;
додаткова відпустка за особливий характер праці;
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
3) творча відпустка;
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
4) соціальні відпустки:
відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
5) відпустки без збереження заробітної плати.
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим
договором можуть установлюватись інші види відпусток (Закон України
«Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).
Стаття 75 КЗпП:
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка
тривалістю 31 календарний день.
Для деяких категорій працівників законодавством України може бути
передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому
тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною
першою цієї статті.
Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах, звільнилася із строкової військової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби
за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової)
служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання
чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та
які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть,
як

виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам
та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про
зайнятість населення».

Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років
після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної
підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової
служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або
альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце
на
строк не менше двох років (Закон України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні»).
Молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів,
потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами,
організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах
нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів,
визначених згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
З метою забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійнотехнічну освіту, першим робочим місцем відповідно до Закону України
«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю»
надається дотація роботодавцю.

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання
загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби
у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах
1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не
допускається без працевлаштування.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також
державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль
за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання

трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли
продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує
його законні інтереси.

Виборний
орган
первинної
профспілкової
організації
(профспілковий представник) підприємства, установи, організації і власник
або уповноважений ним орган розглядають питання про заохочення молодих
працівників, розподіл для них житла і місць в гуртожитках, охорону праці,
їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і
спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на
умовах, визначених колективним договором.

Охорона праці неповнолітніх
Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах
із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних,
надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса
яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт
і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і
переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.
Вік, з якого допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток
та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом.

