
ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
 

         ЗАКОН ПРО ОПЛАЧУВАНІ ЛІКАРНЯНІ ДНІ:  

КОДЕКС МІСТА ПІТСБУРГА, ГЛАВА 626 

Відповідно до Закону міста Пітсбурга про оплачувані (лікарняні) дні хвороби 

(Закон), роботодавці повинні забезпечити працівникам, які мають право на 

оплату, оплати їх хвороб, травм чи погіршення стану здоров'я працівника або 

члена сім'ї; або у випадку надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі станом здоров’я 

громадян, або погіршення здоров’я члена сім’ї через інфекційне захворювання. 

(Повний перелік дозволених застосувань див. у Кодексі міста Пітсбурга, 

§626.04; також див. Закон та вказівки, видані для адміністрування Закону, щодо 

застосовних визначень.) 

 
 

 

ПІДСУМОК ПРАВ НА ОПЛАЧУВАНІ ЛІКАРНЯНІ 
 

 

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОБОТОДАВЦЯ (за минулі 
дванадцять (12) місяців) 

 

 

Менше ніж п’ятнадцять 
(15) працівників 

 

П'ятнадцять (15) і більше 
працівників 



 

СТАВКА НАРАХУВАННЯ 
ЧАСУ ХВОРОБИ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ 

 

1 година оплаченого 
часу хвороби на кожні 35 
годин, відпрацьованих в 
географічних межах 
міста Пітсбурга. 

 
ПРИМІТКА. В перший рік 
після нижченаведеної 
дати набрання чинності 
лише неоплачений час 
хвороби повинен 
нараховуватися за цією 
ставкою. 
 

 

1 година оплаченого часу 
хвороби на кожні 35 
годин, відпрацьованих в 
географічних межах 
міста Пітсбурга 

 

ВЕРХНЯ МЕЖА 
НАРАХУВАНЬ ЗГІДНО 
ЗАКОНУ 
(Примітка. Ваш 
роботодавець може 
проводити більш щедру 
політику щодо 
відпусток.) 

 

Не більше 24 годин 
оплаченого часу хвороби 
впродовж календарного 
року, якщо тільки 
роботодавець не 
призначить більшу суму. 
ПРИМІТКА. В перший рік 
після нижченаведеної 
дати набрання чинності 
лише неоплачений час 
хвороби повинен 
нараховуватися за цією 
ставкою. 
 

 

Не більше сорока (40) 
годин оплаченого часу 
хвороби впродовж 
календарного року, якщо 
тільки роботодавець не 
призначить більшу суму. 

 

ДАТА НАБУТТЯ 
ЧИННОСТІ 
 

 

15 березня 2020 року 

 

15 березня 2020 року 



 

Відплата працівникам, які вимагають або використовують накопичений час 

хвороби, заборонена. Якщо вважаєте, що ваші права були порушені через те, що 

вам відмовили у праві нарахування або використання накопиченого часу 

хвороби, то ви маєте право подати скаргу до Управління мерії з етичних питань. 

Для отримання додаткової інформації або подання скарги, будь ласка, 

відвідайте сторінку https://paidsickleave.pittsburghpa.gov. 

 
 
 

Початкова дата випуску: 16.12.2019  

Переглянута дата випуску: 17.12.2019 

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

