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За чинним законодавством більшість будівельних компаній не наймають 
легально робітників, які виконують ті види робіт, які за технологією тривають 

кілька місяців чи менше (наприклад, кладка цегли). Тимофій змушений 
працювати нелегально. Він щодня ризикує життям через численні порушення норм 
безпеки на будівництві, а у разі нещасного випадку витрати на лікування йому 
ніхто не компенсує. Більшість роботодавців просто зроблять вигляд, що не знають 
такого.

За новим законодавством із таким робітником можна укласти короткостроковий 
трудовий договір. Завдяки цьому Тимофій матиме трудовий стаж, соціальне 
страхування та інші гарантії захисту його прав.

У нинішніх умовах студентка Інна не може працювати легально, адже половину 
дня проводить в коледжі. Вона вимушена або пропускати пари, або підробляти 

час від часу.

За новим законодавством вона зможе поєднувати роботу з навчанням. Отримати 
практичні навички завдяки наставництву старших колег та підтверджений досвід 
роботи, який часто вимагають на ринку праці.

Юлія більшу частину дня проводить вдома, оскільки нема кому побути з 
сином, якому щойно виповнився рік. Роботодавці не беруть її на роботу — вона 

не може працювати повний день. Єдина можливість для неї заробляти гроші 
та не втрачати кваліфікацію — нелегальний фріланс без жодних гарантій виплати 
грошей та можливостей захистити свої права у конфліктній ситуації.

За новим законодавством Юлія зможе легально працювати дистанційно з гнучким 
графіком та мати усі права та соціальні гарантії, передбачені законом.

Тимофій, 46 років  |  Будівельник

Інна, 17 років  |  Студентка коледжу

Юлія, 29 років  |  Перекладачка, молода мама
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Працює з весни по осінь. Через сезонний характер роботи та бюрократичні 
процедури працевлаштування фермери платять йому готівкою та жодним 

чином не оформлюють легально.

Тарас і сам не поспішає оформлюватися, оскільки не зрозуміло, як суміщати роботу 
у декількох роботодавців.

За новим законодавством він зможе легально працювати на декількох фермерів, 
уклавши сезонні трудові договори.

Ні для кого не секрет, що вулиці наших міст не пристосовані належним чином 
для повноцінного пересування людей з інвалідністю. А працювати з дому 

легально за чинним законодавством практично неможливо. Попри всі труднощі 
Павло працює дистанційно, але змушений робити це нелегально.

За новим законодавством він зможе офіційно працевлаштуватися та отримати 
належний захист своїх прав та соціальні гарантії від держави.

На підприємство прийшов новий керівник, який хоче звільнити Світлану через 
особистий конфлікт.

Раніше керівник шукав та знаходив формальні підстави звільнити таку людину. 
Наприклад, «ловив» на запізненнях. Далі — звільнення без будь-яких компенсацій.

Новий законопроект дає можливість сторонам вирішити питання цивілізовано. 
Працівник отримує попередження про звільнення, яке має відбутися за законом через 
60 днів. Але керівник хоче звільнити Світлану негайно, і за новим законом сплачує 
їй компенсацію у розмірі зарплати за 120 днів. Тобто за 4 місяці. Цього часу Світлані 
цілком достатньо, щоб знайти нову роботу і навіть виграти матеріально.

Тарас, 33 роки  |  Комбайнер

Павло, 28 років  |  Веб-розробник,  
    отримав інвалідність під час участі в АТО

Світлана, 45 років  |  Бухгалтер, пропрацювала  
     на підприємстві 5 років
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