Права жінок, що мають дітей віком до трьох років

	Відповідно до статей 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.  Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до статті 2-І Кодексу законів про працю України  (надалі – КЗпП) держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження,  соціального і майнового стану, расової та національної належності,  статі,  мови, політичних поглядів,  релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. 
Визнаючи за жінкою не тільки роль трудівниці, а й її соціальну материнську роль, Українська держава на доповнення загальних правових норм надає жінкам додаткові права, що створюють реальну можливість поєднувати виробничу роботу з материнством.
Так, низкою норм законодавства передбачено додатковий захист трудових прав жінок, що мають дітей у віці до трьох років, зокрема:  
	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 (ст. 51 КЗпП). 
	2. На прохання 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 (ч.1 ст. 56 КЗпП).
3. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України “Про відпустки).
4. Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 174 КЗпП). 
5. Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП). 
6. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років (ст. 178 КЗпП).
7. За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (можуть бути використані родичами, що фактично доглядають за дитиною) з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. У цей період за бажанням працівник може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ним зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за дитиною (ст. 179 КЗпП).  
8. Жінці з дитиною у віці до півтора років, крім загальної перерви, надаються перерви для годування (ст. 183 КЗпП). 
9. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда (ч.1 ст. 184 КЗпП). 
10. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. (ст.184 КЗпП).
11. Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу  (ст. 185 КЗпП).
12. На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої гігієни жінок (ст. 186 КЗпП).
 	13. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда (ст.10 Закону України «Про відпустки»). 
14. Щорічні відпустки за бажанням в зручний час надаються жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; одинокій матері, яка виховує дитину без батька; жінкам, що здійснюють опіку або піклування, виховуючи одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків (ст.10 Закону України «Про відпустки»).
15. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів  (ст. 19 Закону України “Про відпустки"). 
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