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Підстави та загальний порядок
звільнення працівників
Різними питаннями звільнення працівників дуже цікавляться кадровики усіх підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), а також тема звільнень є
найбільш поширеною у запитаннях читачів, що надходять до редакції нашої газети.
І це не дивно, бо у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) передбачені
різні підстави для звільнення, в яких не так важко й заплутатися, якщо добре не
знати трудове законодавство. А недодержання роботодавцем встановленого порядку звільнення працівників може призвести до негативних наслідків на кшталт
необхідності поновлення на роботі «неправильно» звільненого працівника, оплати
йому за рахунок роботодавця вимушеного прогулу тощо. Тож ознайомтеся з передбаченим трудовим законодавством загальним порядком звільнення працівників,
а також можливими підставами для розірвання трудових відносин.

Визначаємося з термінами

Перш за все зауважимо, що хоча у цій статті
ми розглядаємо підстави та загальний порядок
саме звільнення працівників, але у КЗпП, крім
терміну «звільнення з роботи», у відповідних випадках також використовуються фактично синонімічні поняття «розірвання трудового договору» та «припинення трудового» договору,
наслідком чого також є звільнення працівників
з роботи, наприклад, у:
— ч. 1 ст. 40 КЗпП йдеться про випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (далі —
роботодавець);
— ч. 2 ст. 40 КЗпП йде мова про звільнення з
підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40
КЗпП;
— ст. 36 КЗпП зазначено підстави припинення трудового договору.
При цьому про «розірвання» трудового договору йдеться, як правило, коли працівника
звільняють за ініціативою однієї із сторін трудового договору (тобто працівника або роботодавця) чи на вимогу третьої особи (наприклад,
профспілкового органу), натомість «припинення» трудового договору є більш загальним тер4

міном, коли мова йде фактично про усі випадки
звільнення працівника з роботи.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58) у відповідних записах
до трудових книжок та наказах роботодавців,
які є підставою для зазначених записів, як правило, вказується «не розірвати» або «не припинити» трудовий договір з працівником, наприклад, за п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін),
а «звільнити з роботи» за п. 1 ст. 36 КЗпП. Зокрема, у п. 2.26. Інструкції № 58 зазначається,
що при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг,
запис про звільнення вноситься до трудової
книжки із зазначенням цих причин. Наприклад,
«Звільнений за власним бажанням у зв’язку з зарахуванням до вищого навчального закладу, ст. 38
КЗпП України».
Також зауважимо, що у ст. 42 КЗпП замість
терміну «звільнення» використовується і термін
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«вивільнення», коли йдеться про звільнення у
випадках змін в організації виробництва і праці,
але фактично у цьому випадку термін «вивільнення» є синонімічним до «звільнення». Тому в
кадрових документах у таких випадках також
слід писати «звільнений з роботи», а не «вивільнений».
Крім того, поняття «звільнення з роботи» слід
відрізняти від поняття «звільнення від роботи»
або синонімічного — «увільнення від роботи»,
яке також іноді використовується в окремих
нормативно-правових актах. У випадку «звільнення від роботи», як правило, трудовий договір не розривається (його дія не припиняється),
але працівник при цьому увільняється на відповідний період від виконання своїх функціональних обов’язків згідно з трудовим договором. Наприклад, про це зазначено у ст. 148 КЗпП щодо
застосування дисциплінарного стягнення —
воно застосовується роботодавцем не пізніше
одного місяця з дня виявлення проступку, не
рахуючи часу звільнення працівника від роботи
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебування його у відпустці.
Також певною мірою синонімічним поняттям
для «звільнення від роботи», але з більш «негативним для працівника підтекстом» може бути і
поняття «відсторонення від роботи», у випадку якого працівник теж не виконує свої функціональні обов’язки, але трудовий договір з ним
при цьому не розривається, як про це, приміром, йдеться у ст. 46 КЗпП щодо відсторонення
працівника від роботи роботодавцем у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані,
відмови від обов’язкового медогляду тощо.
У той же час інколи бувають виключення із
зазначеного, наприклад, у ст. 118 КЗпП вказано,
що працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних
органах, а також у партійних, профспілкових,
кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень
за виборною посадою попередня робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна робота
(посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві. Як видно із зазначеного, у цій статті йдеться про повторне
№ 13 (145), 3 липня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

надання саме роботи відповідним працівникам,
а також про можливість її відсутності після закінчення повноважень обраного до певних органів
працівника, що фактично означає і припинення
трудового договору з відповідним працівником
за попередньою роботою. Зокрема, у п. 2.28. Інструкції № 58 зазначається, що у разі переходу на
виборну посаду у графі 3 робиться запис: «Звільнений у зв’язку з обранням на виборну посаду на
таке-то підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України».
Своєю чергою у ст. 36 КЗпП зазначається саме
про підстави припинення трудового договору.

Підстави для припинення
трудового договору

Працівник може бути звільненим з роботи
(або з ним може бути припинений чи розірваний трудових договір) лише з визначених законом підстав та у порядку, передбаченому законодавством для кожної з підстав. Зокрема,
згідно з відповідними пунктами ст. 36 КЗпП, такими підставами для припинення трудового
договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 ст. 23 КЗпП), крім випадків, коли після
закінчення строку строкового трудового договору трудові відносини фактично тривають
і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до
частин 3 та 4 ст. 119 КЗпП);
4) розірвання трудового договору з ініціативи
працівника (статті 38, 39 КЗпП), з ініціативи роботодавця (статті 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45
КЗпП);
5) переведення працівника, за його згодою,
на інше підприємство або перехід на виборну
посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством,
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а також відмова від продовження роботи у
зв’язку зі зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду,
яким працівника засуджено (крім випадків
звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого
покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VII (далі — Закон № 1700), встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином
припинили діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;
72) підстави, передбачені Законом України
«Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р.
№ 1682-VII;
8) підстави, передбачені контрактом;
9) підстави, передбачені іншими законами.
Перелічені у ст. 36 КЗпП підстави є загальними підставами для звільнення з роботи. Крім
того, у деяких інших статтях КЗпП (а також в
окремих інших законодавчих актах) передбачені й додаткові підстави для припинення трудового договору, зокрема у:
— ст. 7 КЗпП щодо окремих категорій працівників (крім передбачених у ст. 41 КЗпП), з якими трудовий договір може бути припинений
за певних умов згідно з законодавством, зокрема у випадку порушення встановлених правил
прийняття на роботу;
— ст. 199 КЗпП щодо розірвання трудового
договору, в т. ч. й строкового, з неповнолітнім
на вимогу батьків, усиновителів і піклувальники неповнолітнього, а також державних органів
та службових осіб, на яких покладено нагляд і
контроль за додержанням законодавства про
працю, коли продовження чинності трудового
договору загрожує здоров’ю неповнолітнього
або порушує його законні інтереси.
Зауважимо, що лише наявність передбачених
законодавством певних підстав для звільнення
автоматично не припиняє трудових правовідносин, а тільки дає право на звільнення у встановленому законом порядку за ініціативою однієї
6

сторони трудового договору чи їх обопільною
згодою.
Слід також зазначити, що у переважній частині випадків звільнення працівника з роботи у
відповідних наказах роботодавця та записах до
трудових книжок слід вказувати саме один із наведених пунктів ст. 36 КЗпП, наприклад, п. 1
ст. 36 у випадку звільнення за угодою сторін.
Водночас в разі саме розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця або працівника слід вказувати відповідні пункти інших статей КЗпП. У випадку ж звільнення з підстав
згідно з п. 9 ст. 36 КЗпП або відповідних інших,
необхідно також вказувати і відповідну норму
іншого законодавчого акта або іншу норму
КЗпП.
Наприклад, у разі звільнення з роботи у зв’язку
з порушенням правил при прийнятті на роботу
(про що йдеться у ст. 7 КЗпП) наявними можуть
бути такі законодавчі норми:
— ст. 55 Кримінального кодексу України (далі —
КК), де йдеться про можливість такого покарання як позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на певний
строк, а тому в разі виявлення факту прийняття
на роботу особи, якій за вироком суду призначене зазначене покарання, таку особу можна
звільнити у зв’язку з тим, що її було прийнято на
роботу з порушенням ст. 55 КК;
— ст. 32 Кримінально-виконавчого кодексу
України, де йдеться про те, що роботодавець за
місцем роботи засудженого зобов’язаний: не
пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого з посади, яку
він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено, внести до
трудової книжки засудженого запис про те, на
якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися, та повідомити уповноважений орган
з питань апробації про виконання судового рішення.
Кадровикам слід звернути увагу і на те, що серед підстав для припинення трудового договору
не вказується така підстава як смерть працівника. Тому в такому випадку працівника не звіль№ 13 (145), 3 липня 2017
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няють з роботи, а на підставі документів про
смерть здійснюється відрахування працівника зі
списку працівників підприємства. Також у п. 4.3.
Інструкції № 58 вказується, що у трудовій книжці померлого працівника в розділі «Відомості
про роботу» і дати запису у графі 3 зазначається:
«Роботу припинено у зв’язку зі смертю», далі заповнюється графа 4 — зазначаються дата і номер наказу (розпорядження).

Звільнення з ініціативи роботодавця

Як зазначалося вище, підстави для звільнення
працівника з роботи з ініціативи роботодавця
наведені у статтях 40 та 41 КЗпП, і зокрема, відповідно до цих підстав, працівника можна звільнити (у випадку трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового
трудового договору до закінчення строку його
чинності) у разі:
— п. 1 ст. 40 КЗпП — змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, якщо неможливо перевести працівника,
за його згодою, на іншу роботу;
— п. 2 ст. 40 КЗпП — виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації
або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови
у наданні допуску до державної таємниці або
його скасування, якщо виконання покладених
на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу;
— п. 3 ст. 40 КЗпП — систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
— п. 4 ст. 40 КЗпП — прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
— п. 5 ст. 40 КЗпП — нез’явлення на роботу
протягом більш як чотирьох місяців підряд вна№ 13 (145), 3 липня 2017
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слідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший
строк збереження місця роботи (посади) при
певному захворюванні. При цьому за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з
трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до
відновлення працездатності або встановлення
інвалідності;
— п. 6 ст. 40 КЗпП — поновлення на роботі
працівника, який раніше виконував цю роботу,
якщо неможливо перевести працівника, за його
згодою, на іншу роботу;
— п. 7 ст. 40 КЗпП — появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
— п. 8 ст. 40 КЗпП — вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав
законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
— п. 10 ст. 40 КЗпП — призову або мобілізації
власника – фізичної особи під час особливого
періоду;
— п. 11 ст. 40 КЗпП — встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку
його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.
— п. 1 ст. 41 КЗпП — одноразового грубого
порушення трудових обов’язків:
• керівником підприємства всіх форм власнос ті (філіалу, представництва, відділення та
іншого відокремленого підрозділу), його заступниками;
• головним бухгалтером підприємства, його
заступниками;
• службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання;
• службовими особами центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;
— п. 11 ст. 41 КЗпП — винних дій керівника
підприємства, внаслідок чого заробітна плата
7
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виплачувалася несвоєчасно або в розмірах,
нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;
— п. 2 ст. 41 КЗпП — винних дій працівника,
який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку роботодавця;
— п. 3 ст. 41 КЗпП — вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;
— п. 4 ст. 41 КЗпП — перебування всупереч
вимогам Закону № 1700 у прямому підпорядкуванні у близької особи, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
— п. 5 ст. 41 КЗпП — припинення повноважень посадових осіб.
Крім того, у ч. 2 ст. 41 КЗпП зазначається, що
роботодавець з власної ініціативи зобов’язаний
розірвати трудовий договір з посадовою особою
в разі повторного порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі
документів дозвільного характеру або у сфері
надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України
про адміністративні правопорушення.

Звільнення з ініціативи працівника

Підстави для звільнення працівника з роботи
з ініціативи працівника наведені у ст. 38 КЗпП
(у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк) та ст. 39 КЗпП
(у разі розірвання строкового трудового договору). Зокрема, відповідно до цих підстав працівника слід звільнити у разі:
— ч. 1 ст. 38 КЗпП — власного бажання працівника розірвати трудовий договір за умови:
• попередження роботодавця про це письмово за два тижні;
• у строк, про який просить працівник, у випадку, коли заява працівника про звільнення з
роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу зв’язку з переїздом на нове місце проживання; переведення
чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступом до навчального закладу; немож8

ливістю проживання у даній місцевості, підтвердженій медичним висновком; вагітністю;
доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
доглядом за хворим членом сім’ї відповідно до
медичного висновку або інвалідом I групи; виходом на пенсію; прийняттям на роботу за конкурсом та іншими поважними причинами;
— ч. 3 ст. 38 КЗпП — невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (у визначений працівником строк);
— ст. 39 КЗпП — вимоги працівника до закінчення строку трудового договору в разі хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором; порушення роботодавцем законодавства про працю,
колективного або трудового договору; випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП.

Загальний порядок
звільнення працівників

Працівник може бути звільнений з роботи
лише у порядку, передбаченому законодавством
для кожної з підстав, про які йшлося вище, при
чому часто такий порядок може бути однаковим
і для кількох підстав. Розглянемо, що саме слід
враховувати кадровику для додержання передбаченого законодавством порядку звільнення
згідно з відповідними підставами.
 Пропозиція іншої роботи.
В окремих випадках звільнення працівника
за ініціативи роботодавця (п. 1 ст. 40 КЗпП —
звільнення з підстав скорочення чисельності або
штату, п. 2 ст. 40 КЗпП — виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, п. 6 ст. 40 КЗпП — поновлення на
роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу) дозволяється лише тоді, коли працівнику буде запропонована інша робота (тобто
працівника можна звільнити лише тоді, якщо
неможливо перевести його, за його згодою, на
іншу роботу).
 Попередження про наступне звільнення
(вивільнення).
Згідно зі ст. 28 КЗпП у разі звільнення працівника у зв’язку зі встановленою роботодавцем
№ 13 (145), 3 липня 2017

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

невідповідністю працівника займаній посаді, на
яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування, роботодавець повинен письмово попередити його про звільнення за три дні.
Згідно ж зі ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають
не пізніше ніж за два місяці (одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці роботодавець
також пропонує працівникові іншу роботу на
тому самому підприємстві). Але зазначені вимоги не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці, пов’язаними з виконанням
заходів під час мобілізації, на особливий період.
 Необхідність отримання попередньої
згоди профспілки.
Згідно зі ст. 43 КЗпП звільнення з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації
підприємства), 2 – 5, 7 ст. 40 і пунктами 2, 3 ст. 41
КЗпП може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової
організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із
зазначених підстав здійснюється з прокурором,
поліцейським і працівником Національної поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного
антикорупційного бюро України чи органу, що
здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства.
Крім того, у ст. 43 КЗпП регулюється і сам порядок отримання зазначеної згоди профспілкового органу на звільнення (відповідні строки,
необхідність обґрунтування незгоди тощо). При
цьому роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць з дня
одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника).
Крім того, у ст. 431 КЗпП додатково наводяться
випадки, коли не потрібна попередня згода профспілкового органу в разі звільнення працівника
з ініціативи роботодавця, а саме ліквідація підприємства, незадовільні результати випробу№ 13 (145), 3 липня 2017
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вання, обумовленого при прийнятті на роботу
тощо. Також відповідно до ст. 32 Закону України
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.
№ 137/98-ВР порядок і гарантії, передбачені
ст. 43 КЗпП, не застосовуються до осіб, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, а також до осіб, які перешкоджають
припиненню незаконного страйку.
 Надання переважного права на залишення на роботі окремим категоріям при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.
Відповідно до ст. 42 КЗпП при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне
право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні
на роботі надається:
1) сімейним — при наявності двох і більше
утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України,
протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
9
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за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби.
10) іншим категоріям працівників, якщо це
передбачено законодавством України.
 Виплата вихідної допомоги.
Відповідно до ст. 44 КЗпП при звільненні з
роботи з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та
пунк тах 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок
порушення роботодавцем законодавс тва про
працю, колективного чи трудового договору
(статті 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше
тримісячного середнього заробітку; у разі
припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП, — у розмірі не
менше ніж шестимісячний середній заробіток.
 Заборона звільнення з роботи з ініціативи роботодавця в окремі періоди.
Згідно зі ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5
ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадків повної ліквідації підприємства).
 Заборона або утруднення звільнення з
ініціативи роботодавця окремих категорій
працівників.
Відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років (до шести років — ч. 6 ст. 179), одиноких
матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи
роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними
зберігається середня заробітна плата, але не
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більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Крім того, у відповідних статтях КЗпП передбачений особливий порядок звільнення і деяких
інших категорій працівників: неповнолітніх, виборних профспілкових працівників тощо.

Порядок оформлення
звільнення працівників

Незалежно від підстав звільнення відповідне
рішення щодо звільнення працівника з роботи
має бути оформлене наказом або розпорядженням роботодавця (Зразок 1), де слід обов’язково
вказати підставу для звільнення відповідно до законодавства з посиланням на відповідну статтю
чи пункт КЗпП та/або іншого законодавчого
акта. При цьому у випадку звільнення з ініціативи працівника і причин, з якими законодавство
пов’язує надання певних пільг і переваг, у наказі
(і у подальшому в трудовій книжці) зазначаються
ці причини. Також у наказі або розпорядженні
обов’язково має бути зазначений день звільнення, яким є останній день роботи працівника.
У наказі, як правило, вказується і відповідний
документ, на підставі якого видається наказ,
наприклад, заява працівника (Зразок 2) — у випадку звільнення з ініціативи працівника,
доповідна записка або інший відповідний документ — у випадку звільнення з ініціативи роботодавця тощо.
На підставі зазначеного розпорядчого документу та відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний у день звільнення:
1) видати працівникові належно оформлену
трудову книжку;
2) провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП;
3) видати йому копію наказу про звільнення
з роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця — обов’язково, в інших випадках — на вимогу працівника).
Стаття ж 116 КЗпП у свою чергу передбачає,
що при звільненні працівника виплата всіх сум,
які належать йому від роботодавця, провадиться
в день звільнення. Якщо ж працівник у день
звільнення не працював, всі такі суми мають
бути виплачені не пізніше наступного дня після
№ 13 (145), 3 липня 2017
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРТА»
НАКАЗ
12.06.2017 р.

м. Київ

№ 124-п

Про звільнення з роботи
Фоменко В. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ФОМЕНКО Валентину Іванівну, заступника головного конструктора, 12 червня 2017 р. у
зв’язку з переведенням до ТОВ «Термо», п. 5 ст. 36 КЗпП України.
Бухгалтерії провести з Фоменко В. І. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Заява Фоменко В. І. від 09.06.2017 р.;
2. Лист-клопотання директора ТОВ «Термо» від 09.06.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
12.06.2017 р.

Івашко
Фоменко

В. Г. Івашко
В. І. Фоменко

Зразок 2
Директору ТОВ «Варта»
Івашку В. Г.
заступника головного конструктора
Фоменко Валентини Іванівни
Заява
Прошу звільнити мене з роботи 12 червня 2017 р. в порядку переведення до ТОВ «Термо»
на підставі листа директора ТОВ «Термо» від 9 червня 2017 р. № 28.
09.06.2017 р.

Фоменко

пред’явлення звільненим працівником вимоги
про розрахунок. При цьому про ці суми роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
Якщо ж роботодавцем є фізична особа – підприємець, то у випадку його мобілізації, свої обов’язки,
визначені ст. 47 КЗпП, він повинен виконати протягом місяця після своєї демобілізації, без застосування до нього за це санкцій та штрафів.
Що стосується належного оформлення трудової книжки, то відповідно до Інструкції № 58
№ 13 (145), 3 липня 2017

В. І. Фоменко

це означає внесення запису про звільнення до
трудової книжки працівника з додержанням таких правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запису; у графі 2 — дата звільнення;
у графі 3 — причина звільнення; у графі 4 зазначається на підставі чого внесено запис — наказ
(розпорядження), його дата і номер (Зразок 3).
Якщо за два останні роки перед звільненням
працівник працездатного віку проходив підвищення кваліфікації, у цей же розділ трудової
книжки слід внести і запис про таке підвищення
11
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Зразок 3

6

12

06

2017

Звільнено у зв’язку з переведенням до ТОВ «Термо»,

Наказ від 12.06.2017

п. 5 ст. 36 КЗпП України

№ 124-п

Інспектор з кадрів

(час, тривалість і місце). Крім цього, у відповідний розділ вносяться і записи про нагороди та
заохочення працівника, якщо вони мали місце.
Записи до трудової книжки мають бути засвідчені у встановленому порядку підписом і печаткою.
Для підтвердження отримання трудової
книжки працівник має поставити підпис в особовій картці (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики
України та Міністерства оборони України від
25 грудня 2009 р. № 495/656) та Книзі обліку
руху трудових книжок і вкладишів до них, затвердженій наказом Міністерства статистики
України від 27 жовтня 1995 р. № 277. Крім того,
в особовій картці слід також зробити запис про
дату і причину звільнення (підставу), з яким
працівник має бути ознайомлений під підпис із
зазначенням дати.
Якщо ж працівник відмовляється отримати
книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання
спеціального акта.
Якщо працівник відсутній на роботі у день
звільнення, роботодавцю слід надіслати на його
адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із повідомленням

12

Лях

І. Г. Лях

про вручення) з інформацією про необхідність
отримання трудової. Пересилання ж самої трудової книжки поштою (цінним листом) допускається тільки за наявності письмової згоди
працівника. У випадку неотримання працівником трудової книжки під час звільнення, вона
має зберігатися на підприємстві протягом двох
років, після чого її можна здати до архіву, де
вона має зберігатися протягом ще 50 років,
а після закінчення цього строку знищуватися
у встановленому порядку.
Також слід зазначити, що якщо звільнений
працівник належав до призовників або зобов’язаних, то відповідно до п. 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2016 р. № 921, роботодавець зобов’язаний надіслати у семиденний строк до відповідного
районного (міського) військового комісаріату
повідомлення про зміну облікових даних призов ників і військовозобов’язаних, звільнених
з роботи.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Погоджуємо звільнення
з профспілковим органом
Конституція та закони України гарантують громадянам для задоволення і захисту
власних прав та інтересів можливість створювати громадські організації. Професійні спілки є різновидом таких організацій, що об’єднують громадян, пов’язаних
спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності, і створюються вони з метою здійснення представництва та захисту трудових і соціальноекономічних прав їх членів. Зокрема, однією з таких захисних функцій профспілки
є надання згоди на звільнення працівників у визначених законом випадках й ігнорування цієї вимоги може призвести до небажаних для роботодавця правових наслідків. Щоб уникнути подібних ситуацій та решти не менш актуальних проблем,
слід ознайомитися з порядком отримання згоди профспілкових органів на звільнення працівників, а також з’ясувати правове становище профспілок, аби мати
уявлення, з яких питань до них слід звертатися роботодавцеві та чим вони можуть
допомогти підприємству і його працівникам.

Нормативно-правовий
статус профспілок

Як відомо, створення профспілки не залежить
від бажання роботодавця — цей представницький орган може виникнути у будь-який час за
ініціативою кількох співробітників і роботодавець не може цьому перешкодити. Профспілкові
організації діють на підставі Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV
(далі — Закон № 1045). Основним документом,
що регулює внутрішню діяльність профспілкового органу, є його статут (положення). Слід чітко
усвідомлювати, що профспілки є незалежними у
своїй діяльності й законодавством забороняється
будь-яке втручання, що здатне обмежити права
профспілок або перешкодити їх здійсненню.
Така незалежність забезпечується економічною
самостійністю профспілок, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати
майнових і особистих немайнових прав, нести
обов’язки та інше. Також профспілки можуть
представляти працівника в різних органах з питань захисту їхніх інтересів та інтересів своїх
№ 13 (145), 3 липня 2017

членів, бути позивачем і відповідачем у судових
органах тощо.
Правове становище профспілок визначається в
загальних рисах нормами трудового права, де
окреслені основні повноваження профспілок.
Так, у Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП) глава XVI «Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями» (статті 243 – 252) присвячена
питанням правового становища профспілок.
В інших главах КЗпП також містяться норми, що
тією чи іншою мірою стосуються повноважень
профспілок — зокрема, йдеться про встановлення умов праці, контроль за додержанням роботодавцем законодавства про працю тощо.
Зазначимо, що надані профспілкам права
є водночас і їхніми обов’язками щодо захисту трудових й соціально-економічних прав та інтересів працівників. Залежно від порядку реалізації наданих профспілковим органам прав,
умовно їх можна розділити на три групи:
І. Спільні права з роботодавцем.
Під спільним вирішенням питань мається
на увазі, що роботодавець на рівних засадах з
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профспілковим органом розглядають визначені
законом питання, а документ, який приймається,
підписують обидві сторони. Ініціатива проспільне вирішення питань покладається на одну із
сторін. Незалежно від того, хто виявив ініціативу щодо спільного вирішення певного питання,
обидві сторони мають рівні права у прийнятті
рішення. Слід при цьому зауважити, що втілення на практиці спільних актів не може бути відкладене односторонніми діями як роботодавця,
так і профспілкового органу.
ІІ. Погоджувальні права.
Розуміється, що право вирішення певного питання належить роботодавцеві, однак він має заздалегідь погодити його з профспілковим органом. Тобто, роботодавець одноособово приймає
рішення, як наприклад, щодо встановлення в
окремих випадках (скажімо, керівникові філіалу
підприємства) строку випробування тривалістю
шість місяців, але він, згідно зі ст. 27 КЗпП, повинен отримати на це згоду профспілки. Водночас,
профспілка не вправі звертатися до роботодавця
з такою пропозицією. Утім, без такого погодження роботодавець не має права видавати відповідний акт або приймати рішення з даного питання. Водночас, одержана від профспілкового
органу попередня згода не зобов’язує роботодавця прийняти відповідний акт, оскільки потреба
в цьому може і зникнути. За погодженням з профспілковим органом приймається рішення з ініціативи роботодавця тоді, коли така його дія
є розпорядчим актом. Однак він набуває чинності лише у разі, коли акт було погоджено з профспілковим органом, що представляє інтереси
трудового колективу даного підприємства. У рішенні, підписаному роботодавцем, обов’язково
має міститися посилання на те, що відповідне
питання погоджено з профспілкою.
ІІІ. Право на участь в обговоренні.
Мова йде про участь профспілок у вирішенні
виробничих питань роботодавцем. Вирішення
таких питань за участі профспілкового органу означає, що для їх обговорення роботодавець запрошує представників профспілкового органу,
а висновки профспілки беруть до уваги під час прийняття рішення. Між тим обов’язкової юридичної сили ці висновки для роботодавця не мають.
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Які ж повноваження встановлено чинним
законодавством для профспілкової організації
на підприємстві? Відповідно до ст. 10 Закону
№ 1045, усі профспілки рівні перед законом
і мають рівні права щодо здійснення представництва й захисту прав та інтересів членів
профспілки. Водночас, для представництва
і здійснення захисту прав та інтересів членів
профспілок на відповідному рівні договірного
регулювання трудових і соціально-економічних
відносин профспілки, організації профспілок
можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, на що вказує ст. 11 Закону № 1045. Однак
зрозуміло, що найближчою до роботодавця та
трудового колективу буде саме первинна профспілка, оскільки зазвичай усі її члени працюють
на одному підприємстві, й, відповідно, на одного
роботодавця. З огляду на це, розглядаючи відносини між роботодавцем та профспілкою, варто звернутися до ст. 247 КЗпП та ст. 38 Закону
№ 1045, згідно з якими виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві має такі повноваження:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на
загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про
притягнення до відповідальності посадових осіб
за невиконання умов колективного договору;
2) разом з роботодавцем вирішує питання
запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з роботодавцем вирішує питання
оплати праці працівників підприємства, форм
і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з роботодавцем вирішує питання
робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає
дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт
у вихідні дні тощо;
5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення
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умов праці, матеріально-побутового, медичного
обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних
спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє
його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт)
з керівником підприємства, якщо він порушує
Закон № 1045, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення
або зміни колективного договору, не виконує
зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) дає згоду або відмовляє у наданні згоди на
розірвання трудового договору за ініціативою
роботодавця з працівником, який є членом існуючої на підприємстві профспілки у випадках,
передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про
працю та про охорону праці, за забезпеченням
на підприємстві безпечних та нешкідливих
умов праці, виробничої санітарії, правильним
застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних
для призначення пенсій працівникам і членам їх
сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування
нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і
профілактичних закладів та іншими соціальни№ 13 (145), 3 липня 2017
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ми послугами і пільгами відповідно до статуту
підприємства та колективного договору;
15) представляє інтереси застрахованих осіб
у комісії із соціального страхування, направляє
працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних
комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
16) разом з роботодавцем, відповідно до колективного договору, визначає розмір коштів,
що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства,
а також ту жилу площу, яка надається роботодавцеві у розпорядження в інших будинках,
контролює житлово-побутове обслуговування
працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.
Окрім цього, виборні органи профспілкової
організації, що діють на підприємстві, мають також інші права, передбачені законодавством
України.

Роботодавці зобов’язані в тижневий термін надавати на запити профспілок інформацію, яка є в їхньому розпорядженні, з питань умов і оплати праці
працівників, соціально-економічного розвитку підприємства та виконання колективних договорів і
угод. У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець повинен на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на
рахунках підприємства або ж отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати
таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії (чи бездіяльність) можуть бути оскаржені до місцевого суду (ст. 45 Закону № 1045).
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Як бачимо, за змістом надані профспілковим
органам підприємств права та повноваження
можна розділити на дві групи: щодо встановлення умов праці та щодо контролю за застосуванням роботодавцем чинного законодавства та
раніше встановлених умов праці.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності
профспілок є участь у роботі над колективним
договором. Цьому актуальному та важливому
аспекту трудових правовідносин присвячено
окрему главу II КЗпП (статті 10 – 20) та Закон
України «Про колективні договори і угоди» від
1 липня 1993 р. № 3356-XII (далі — Закон № 3356).
Як відомо, колективний договір укладається
для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між роботодавцем
та його працівниками. Професійним спілкам,
об’єднанням профспілок в особі їхніх виборчих
органів, а за їх відсутності — іншим представникам працівників, обраних і уповноважених
трудовими колективами, надається право на ведення переговорів і укладення колективного
договору від імені найманих працівників. А за
наявності на підприємстві кількох профспілок
чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів,
вони мають утворити спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення
угоди або колективного договору.
Порядок проведення колективних переговорів перед укладенням колективного договору
або угоди, як правило, визначається роботодавцем та профспілкою і оформляється відповідним
протоколом. Після того, як умови колективного
договору будуть погоджені обома сторонами переговорів, його проект обговорюється в трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів чи конференції трудового колективу.
Може так статися, що на зборах проект колективного договору або окремі його положення
буде відхилено, що є цілком нормальною практикою. Після цього сторони поновлюють переговори для пошуку необхідного спільного рішення.
Зауважимо, що відповідно до ст. 13 Закону
№ 3356 термін переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після відповідних консультацій,
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погоджень та доопрацювання проект колективного договору в цілому знову виноситься на розгляд загальних зборів чи конференції трудового
колективу. У разі схвалення проекту колективного договору загальними зборами або конференцією трудового колективу, він підписується
уповноваженими представниками сторін не пізніше як через 5 днів з моменту його схвалення,
якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового колективу.
Слід пам’ятати, що положення колективного
договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілок, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників.

Отримання згоди профспілки
на звільнення

Однією з найважливіших функцій профспілкового органу у сфері представлення прав та інтересів працівника є захист його трудових прав,
у т. ч. й від незаконного звільнення. Отже, яким
чином та у яких випадках потрібно погоджувати
звільнення працівника із профспілковим органом? Відповідно до ст. 43 КЗпП розірвання
трудового договору за ініціативою роботодавця має бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового органу в разі
його звільнення внаслідок:
— змін в організації виробництва і праці (крім
випадку ліквідації підприємства), скорочення
чисельності або штату працівників (п.1 ст. 40
КЗпП);
— виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають продовженню даної роботи,
а так само в разі відмови у наданні допуску до
державної таємниці або його скасування, якщо
виконання покладених на працівника обов’язків вимагає допуску до державної таємниці (п. 2
ст. 40 КЗпП);
— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо
до працівника раніше застосовувались заходи
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дисциплінарного чи громадського стягнення
(п. 3 ст. 40 КЗпП);
— прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше
3-х годин протягом робочого дня) без поважних
причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
— нез’явлення на роботу протягом більш як
4-х місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП);
— появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7
ст. 40 КЗпП);
— винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності,
якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до
нього з боку роботодавця (п. 2 ст. 41 КЗпП);
— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41
КЗпП).
Як правило, у зазначених випадках для отримання попередньої згоди профспілки на звільнення працівника роботодавець має підготувати й внести до виборного органу профспілкової
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організації, членом якої є працівник, обґрунтоване письмове подання з проханням про надання згоди на розірвання трудового договору з
цим працівником (Зразок 1). При цьому таке
подання має бути підписано або безпосередньо
директором (іншим керівником підприємства),
або посадовою особою, яка наділена повноваженнями щодо прийняття та звільнення працівників з роботи.
Порядок надання профспілкою згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця встановлено у ст. 43 КЗпП та ст. 39
Закону № 1045. Так, відповідно до вказаних правових норм профспілковий орган має з’ясувати обґрунтованість і доцільність розірвання трудового договору й розглянути це подання роботодавця у п’ятнадцятиденний
строк у присутності працівника, щодо якого
воно було внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його
письмовою заявою. За бажанням працівника від
його імені може виступати інша особа, зокрема,
адвокат. Якщо працівник або його представник
Зразок 1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНС»
20.06.2017 р. № 123
Голові профспілкового комітету
ПАТ «Автотранс»
Сидорчуку А. С.
директора ПАТ «Автотранс»
Мухи Михайла Васильовича
ПОДАННЯ
У зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників ПАТ «Автотранс» на підставі
наказу від 06.06.2017 р. № 22-од і неможливістю переведення на іншу роботу внаслідок відсутності вільних робочих місць, прошу відповідно до ст. 43 КЗпП України дати згоду на розірвання трудового договору з водієм автотранспортних засобів Майстренком Олександром
Васильовичем за п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Переважного права на залишення на роботі працівник не має.
Додаток: 1. Копія наказу «Про скорочення чисельності та штату працівників і внесення
змін до штатного розпису» від 06.06.2017 р. № 22-од.
2. Довідка відділу кадрів про відсутність вакантних посад від 19.06.2017 р..
Директор
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не з’явився на засідання, розгляд подання відкладається до наступного засідання (але у межах
зазначеного п’ятнадцятиденного строку). У разі
повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.
У випадку, якщо виборний орган первинної
профспілкової організації не утворюється (що
подекуди трапляється у первинних профспілках,
в яких кількість членів невелика), згоду на розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно зі
статутом. Якщо ж працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, згоду на його
звільнення дає виборний орган тієї первинної
профспілкової організації, до якої звернувся роботодавець.
Про ухвалене рішення профспілка письмово в
триденний строк повідомляє роботодавця наданням складеного у довільній формі письмового повідомлення (Зразок 2). До нього доцільно
додати витяг з протоколу засідання профспілкового комітету. Таке рішення є дійсним, якщо
воно прийняте більшістю присутніх на засіданні
членів профспілкового комітету, за умови пра-

вомочності засідання. У разі пропуску цього
строку слід вважати, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.
Якщо ж виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник)
прийняв рішення про відмову в наданні згоди на
розірвання трудового договору, то воно обов’язково повинно бути обґрунтованим — інакше,
якщо рішення не міститиме обґрунтування
відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, роботодавець матиме право
звільнити працівника без згоди профспілки
(ч. 7 ст. 43 КЗпП).
Варто нагадати, що роботодавець має право
розірвати трудовий договір не пізніше як через
один місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника). Але при цьому
необхідно також зважати на те, що закон не дозволяє проводити звільнення працівника за ініціативою роботодавця під час тимчасової непрацездатності працівника (крім п. 5 ст. 40 КЗпП —
нез’явлення на роботу протягом більше як чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності), а також під час перебування його
Зразок 2

03.07.2017 р.

Директору ПАТ «Автотранс»
Мусі М. В.
голови профспілкового комітету
ПАТ «Автотранс»
Сидорчука Анатолія Сергійовича

ПОВІДОМЛЕННЯ № 71
Профспілковий комітет ПАТ «Автотранс», розглянувши 3 липня 2017 р. на своєму засіданні подання директора ПАТ «Автотранс» від 20.06.2017 р. про надання попередньої згоди на
звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників водія автотранспортних
засобів Майстренка Олександра Васильовича, ухвалив рішення надати згоду на розірвання
трудового договору із Майстренком О. В. у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України з наданням йому гарантій і компенсацій, передбачених чинним законодавством.
Додаток: витяг із протоколу № 19 засідання профспілкового комітету ПАТ «Автотранс»
від 03.07.2017 р..
Голова профкому
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у відпустці, за винятком випадку повної ліквідації підприємства.
У разі ж, якщо розірвання трудового договору
з працівником проведено роботодавцем без
звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (звісно, якщо мова йде про
ті випадки, коли роботодавець мав це зробити)
й справа дійшла до судового розгляду, суд зупиняє провадження по такій справі, робить запит
до профспілки щодо згоди на звільнення й лише
після її одержання або відмови в наданні згоди
на звільнення працівника, розглядає спір по
суті.
У випадку, якщо працівник не буде звертатися
до суду, звільнення працівника без отримання
згоди профспілки (знову ж таки, коли це було
потрібно зробити) все одно може призвести до
настання деяких негативних наслідків для роботодавця. Так, оскільки факт звільнення без погодження з профспілкою у випадках, коли цього
вимагає закон, може бути виявлено у подальшому під час перевірки державними інспекторами
праці дотримання підприємством трудового законодавства — це вже загрожуватиме роботодавцеві адміністративною відповідальністю за
ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі від
тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Зауважимо, що одержання згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору з
працівником не зобов’язує роботодавця звільняти працівника, якщо ним самим зрештою було
прийнято рішення про залишення працівника
на роботі.
Окрім цього, слід звернути також увагу на те,
що нормами ч. 3 ст. 22 Закону № 1045 та ч. 2
ст. 494 КЗпП передбачено, що у разі планування
роботодавцем звільнення працівників з причин
економічного, технологічного, структурного чи
аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності
підприємства, він має заздалегідь, не пізніше як
за три місяці до таких звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію
щодо цих заходів, включаючи інформацію про
причини наступних звільнень, кількість і кате№ 13 (145), 3 липня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

горії працівників, яких це може стосуватися,
про терміни проведення звільнень, а також
провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення
їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.
Відповідно до ст. 431 КЗпП без згоди профспілки роботодавець має право зі своєї ініціативи звільнити працівника у випадках:
— ліквідації підприємства;
— незадовільного результату випробування,
обумовленого при прийнятті на роботу;
— звільнення з роботи за сумісництвом у
зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником (зверніть увагу, що
можливість звільнення за такою підставою передбачена винятково для працівників державних підприємств), а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими
законодавством;
— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
— звільнення на підставі п. 8 ст. 40 та п. 1
ст. 41 КЗпП;
— якщо працівник не є членом профспілки,
що діє на підприємстві;
— звільнення з підприємства, де немає профспілки.
Слід зазначити, що цей перелік підстав не є вичерпним і законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця без згоди відповідного виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Гарантії для працівників, обраних
до профспілкових органів

Окремо варто розглянути питання звільнення
з ініціативи роботодавця осіб, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої діяльності. Законодавством встановлено, що таке звільнення допускається, крім
додержання загального порядку звільнення,
лише за попередньою згодою профспілкового
органу, членами якого вони є, а голів і членів
профспілкових органів на підприємстві — лише
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за згодою вищого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу
профспілкових органів, протягом одного року після
закінчення виборних повноважень, крім випадків
повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я, що перешкоджає
продовженню даної роботи, або вчинення працівником певних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення (ст. 252 КЗпП та ст. 41
Закону № 1045).

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

Але гарантія щодо заборони звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися
до профспілкових органів, протягом року після
закінчення їх виборних повноважень, не надається працівникам у разі дострокового припинення їх повноважень у профспілкових органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх
обов’язків або за власним бажанням (за винятком випадків, якщо це пов’язано зі станом здоров’я). Як бачимо, такі норми встановлюють
додаткові гарантії для працівників, обраних до
профспілкових органів.
Нагадаємо також, що членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на

умовах, передбачених колективним договором,
вільний від роботи час зі збереженням середньої
заробітної плати для участі в консультаціях та
переговорах, виконанні інших громадських
обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на
тиждень. Окрім цього, на час профспілкового
навчання працівникам, обраним до профспілкових органів, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів зі збереженням
середньої зарплати за рахунок роботодавця
(частини 6 і 7 ст. 252 КЗпП та частини 6 і 7 ст. 41
Закону № 1045).
Таким чином, погодження різноманітних питань з профспілковим органом є важливою гарантією проти неправомірних дій з боку роботодавця — фактично, профспілки здійснюють
у такий спосіб певний контроль за додержанням
законодавства про працю. У свою чергу роботодавець, як особа, яка зацікавлена в удосконаленні організації праці, підвищенні її продуктивності та професійному рівні персоналу,
оптимальному морально-психологічному кліматі в колективі, виробничій дисципліні, ефективному функціонуванні підприємства, погоджуючи низку питань із профспілками діє в інтересах усього підприємства.
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Ліквідація підприємства:
що це і як вона «зачіпає»
кадровиків?

У багатьох статтях Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) згадується у
тому чи іншому контексті поняття «ліквідація» або «повна ліквідація» підприємства,
установи, організації (далі — підприємство). При цьому в КЗпП не наводиться визначення цих понять і тому кадровику іноді важко відрізнити ліквідацію підприємства від його реорганізації (злиття, приєднання тощо), коли колишнє підприємство
також фактично «зникає», принаймні у частині його колишньої організаційноправової форми, структури, найменування тощо. Також іноді не зовсім зрозуміло,
як на практиці дотримуватися норм КЗпП, насамперед тих, що стосуються питань
звільнення окремих категорій працівників при ліквідації підприємства, оскільки у
КЗпП теж не прописано детального механізму дій кадровика у таких випадках. Тому
наразі ми розглянемо деякі питання ліквідації підприємств та відповідних дій кадровика більш детально.

Ліквідація чи реорганізація?

Ліквідація підприємства — це припинення
його діяльності, при якому відсутній правонаступник підприємства, тобто така юридична
особа, до якої переходять права та обов’язки ліквідованого підприємства. Основні питання порядку припинення діяльності підприємства регулюються у Цивільному кодексі України (далі —
ЦК), а також деяких інших нормативно-правових актах (Господарському кодексі України, Податковому кодексі України тощо). Зокрема
у ст. 104 ЦК зазначається, що юридична особа
(а усі підприємства є юридичними особами)
припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
При цьому в разі реорганізації юридичних
осіб майно, права та обов’язки переходять до
правонаступників. А датою припинення юридичної особи є день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань
запису про її припинення.
№ 13 (145), 3 липня 2017

Відповідно до ст. 105 ЦК рішення про припинення юридичної особи, у т. ч. про ліквідацію
підприємства, можуть приймати учасники юридичної особи (тобто власники підприємства),
суд або орган, який наділений певними повноваженнями щодо припинення юридичної
особи. Зазначені органи або учасники юридичної особи також:
— призначають комісію з припинення юридичної особи, а саме комісію з реорганізації або
ліквідаційну комісію;
— призначають голову комісії або ліквідатора;
— встановлюють порядок і строк заявлення
кредиторами своїх вимог до юридичної особи,
що припиняється.
При цьому виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено
на орган управління юридичної особи (наприклад, на директора підприємства, раду директорів тощо). До комісії з припинення юридичної
особи або ліквідатора з моменту призначення
переходять повноваження щодо управління
справами юридичної особи.
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Згідно зі ст. 111 ЦК ліквідаційна комісія (ліквідатор), серед іншого, вживає заходи щодо
закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює
звільнення працівників юридичної особи, що
припиняється. Для цього на підставі рішення
про ліквідацію підприємства ліквідаційна комісія, як правило, розробляє план заходів із проведення ліквідаційної процедури, у т. ч. й щодо
звільнення працівників, який зазвичай затверджується наказом голови ліквідаційної комісії.
Зокрема, у цьому плані зазначаються строки
проведення конкретних заходів, відповідальні
особи за їх проведення (наприклад, начальник
відділу кадрів за проведення заходів щодо звільнення) тощо.
Також у ст. 112 ЦК встановлюється черговість задоволення вимог кредиторів у разі
ліквідації платоспроможної юридичної особи, а саме:
— у першу чергу задовольняються вимоги
щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та
вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
— у другу чергу задовольняються вимоги
працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання
результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
— у третю чергу задовольняються вимоги
щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);
— у четверту чергу задовольняються всі інші
вимоги.
Окремим видом ліквідації підприємства є також його банкрутство. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від
14 травня 1992 р. № 2343-XII (далі — Закон
№ 2343), банкрутство — це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою
процедур санації та мирової угоди і погасити
встановлені у порядку, визначеному Законом
№ 2343, грошові вимоги кредиторів не інакше
як через застосування ліквідаційної процедури.
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Як видно із наведеного, а також з інших нормативно-правових актів, у законодавстві, що
регулює питання припинення діяльності юридичних осіб, не використовується таке поняття,
як «повна ліквідація», про яку іноді згадується у
відповідних нормах КЗпП (які будуть розглянуті
нижче), а розрізняють лише поняття «ліквідація» юридичної особи (що фактично теж саме,
що і «повна ліквідація» у КЗпП), коли у ліквідованого підприємства немає правонаступника,
і «реорганізація» (яке може означати злиття,
приєднання, поділ або перетворення підприємства), коли у реорганізованого підприємства
є правонаступник.

Особливості періоду
ліквідації

У випадку ліквідації підприємства регулювання окремих питань трудових правовідносин
з працівниками, насамперед питань їх звільнення, може мати певні особливості у порівняння
з регулюванням цих питань в інших випадках
припинення підприємств або у випадку звільнення працівників за інших обставин. Зокрема,
у відповідних статтях КЗпП розглядаються такі
питання, що безпосередньо пов’язані з ліквідацією підприємств:
— чинність окремих локальних нормативних актів, зокрема згідно з ч. 6 ст. 17 КЗпП у разі
ліквідації підприємства колективний договір
діє протягом усього строку проведення ліквідації;
— підстави для звільнення з роботи, зокрема згідно з ч. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір,
укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом (далі —
роботодавець) у випадках: змін в організації
виробництва і праці, в т. ч. ліквідації підприємства;
— можливість звільнення в окремі періоди, коли згідно із загальним порядком, звільнення не допускається, зокрема згідно з ч. 4
ст. 40 КЗпП у випадку повної ліквідації допускається звільнення працівника з ініціативи
роботодавця в період його тимчасової непра№ 13 (145), 3 липня 2017
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цездатності, а також у період перебування працівника у відпустці;
— відсутність переважного права на укладання трудового договору в разі поворотного
прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації, зокрема згідно зі ст. 421 КЗпП
зазначене право протягом року надається працівнику, з яким розірвано трудовий договір з
підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП, крім випадку ліквідації підприємства;
— відсутність необхідності отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на звільнення працівника, зокрема згідно з ч. 1 ст. 43 КЗпП розірвання
трудового договору з підстав, передбачених п. 1
ст. 40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім
випадку ліквідації підприємства, а відповідно
до ч. 1 ст. 431 КЗпП розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника допускається
у випадку ліквідації підприємства. Разом з
тим, згідно з ч. 2 ст. 494 КЗпП ліквідація та реорганізація підприємств, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, можуть здійснюватися тільки після
завчасного надання професійним спілкам
інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень,
кількість і категорії працівників, яких це може
стосуватися, про строки проведення звільнення. При цьому роботодавець не пізніше трьох
місяців з часу прийняття відповідного рішення
проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню
чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого
звільнення;
— зарахування до стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку (ст. 75
КЗпП) часу навчання новим професіям, зокрема згідно зі ст. 82 КЗпП до зазначеного стажу
зараховується час навчання новим професіям
№ 13 (145), 3 липня 2017
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(спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці,
у тому числі з ліквідацією підприємства;
— гарантії щодо працевлаштування окремих категорій працівників, зокрема згідно з
ч. 3 ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до
шести років — згідно з ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до
чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням;
— виплата компенсації за вимушений прогул, зокрема згідно зі ст. 2401 КЗпП у разі, коли
працівника звільнено без законної підстави або
з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує
ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого
підприємства), виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за
п. 1 ст. 40 КЗпП, а його зайнятість забезпечується
відповідно до Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067);
— відсутність гарантій для працівників підприємств, обраних до профспілкових органів, зокрема згідно з ч. 1 ст. 252 КЗпП звільнення з ініціативи роботодавця працівників,
які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, не допускається протягом
року після закінчення строку, на який обирався
цей склад, крім випадків повної ліквідації підприємства.
Разом з тим, при звільненні працівників
у зв’язку з ліквідацією підприємства з окремих
питань слід дотримуватися і загального порядку
звільнення працівників, наприклад, згідно зі
ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше
ніж за два місяці.
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Поетапний порядок
звільнення працівників
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З урахуванням зазначеної інформації, а також вимог деяких інших нормативних актів,
про які буде згадано нижче, можна розробити і
поетапний порядок звільнення працівників у
зв’язку з ліквідацією підприємства.
1-й етап: План заходів з проведення ліквідаційної процедури.
На підставі рішення про ліквідацію підприємства розробляється і затверджується наказом
голови ліквідаційної комісії план заходів з проведення ліквідаційної процедури, у тому числі і
щодо звільнення працівників, із зазначенням у
тому числі конкретних строків окремих заходів, відповідальних осіб за їх здійснення (наприклад, керівника кадрової служби підприємства за проведення заходів щодо звільнення)
тощо. Зауважимо, що процес ліквідації підприємства, особливо великого, може здійснюватися
протягом достатньо тривалого періоду часу
з поступовим (почерговим) припиненням діяльності окремих його структурних підрозділів
і вивільненням окремих професійних категорій
працівників. Наприклад, спочатку може припинятися діяльність окремих виробничих підрозділів і відповідних працівників, потім різних
служб, що обслуговують, і наприкінці служб
охорони тощо.
У зв’язку з зазначеним, на період ліквідації
може затверджуватися нова організаційна
структура підприємства, змінюватися положення про його окремі структурні підрозділи, окремі працівники за їх згодою можуть переводитися на інші посади або їх посадові обов’язки
у встановленому порядку змінюватися, для виконання нових функцій, пов’язаних із процедурою ліквідації підприємства. Також на цьому
етапі або пізніше можуть складатися списки
працівників, яких можна звільняти лише за
умови обов’язкового працевлаштування (окремі категорії жінок тощо), а також розроблятися
заходи щодо такого працевлаштування.
2-й етап: Інформування профспілок.
Здійснюється інформування професійних спілок про ліквідацію підприємства у строк не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення
24

про ліквідацію, але не пізніше як за три місяці до
намічуваних звільнень, а також проводяться
з ними консультації щодо пом’якшення для працівників підприємства несприятливих наслідків
звільнення (Зразок 1). Наприклад, відповідно до
ст. 494 КЗпП професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи
відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Разом з тим, роботодавець згідно із законодавством повинен лише розглянути ці пропозиції і у нього немає обов’язку прийняти їх.
Але у разі не врахування пропозицій профспілок
на підприємстві може виникнути конфліктна
ситуація, зокрема колективний трудовий спір,
у тому числі й страйк.
3-й етап: Персональне попередження працівників.
Після остаточного врегулювання питання
щодо строків ліквідації підприємства, і зокрема
строків звільнення працівників з врахуванням
позиції профспілок здійснюється персональне
попередження працівників про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці до нього (Зразок 2). Зауважимо, що згідно з абз. 6 п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 при недодержанні строку попередження працівника про звільнення,
якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його звільнення,
зарахувавши строк попередження, протягом
якого він працював.
Між тим бувають випадки, коли працівник з
деяких причин хоче звільнитися навіть раніше
передбаченого законодавством двомісячного
строку попередження. У цьому випадку, якщо
роботодавець отримає від такого працівника
відповідну мотивовану згоду (заяву) на це, то
згідно з роз’ясненнями Міністерства праці та
соціальної політики України в листі від 14 квітня 1999 р. № 13-1272 його можна звільнити
з роботи до закінчення двомісячного строку попередження як на підставах, вказаних у п. 1 ст. 40
КЗпП, так і за власним бажанням (ст. 38 КЗпП)
або за переведенням на інше підприємство (п. 5
ст. 36 КЗпП).
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Зразок 1

Вих. № 125
Від «25» квітня 2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Голові профкому ТОВ «Зірка» Остапчук В.С.

Згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Зірка» «Про ліквідацію ТОВ ''Зірка''»
від 20 квітня 2017 р. № 17 планується звільнення працівників ТОВ «Зірка» до 1 серпня
2017 року.
У зв’язку із зазначеним, прошу визначити дату і час розширеного засідання профспілкового комітету та адміністрації підприємства з проведення консультацій, узгодження відповідних строків та вироблення заходів, спрямованих на пом’якшення несприятливих наслідків
звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства.
Голова ліквідаційної комісії

Іванчук

В. В. Іванчук

Зразок 2
Менеджеру з маркетингу
ТОВ «Зірка»
Савчуку Миколі Олександровичу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Попереджаємо, що у зв’язку з ліквідацією підприємства відповідно до рішення загальних
зборів учасників ТОВ «Зірка» «Про ліквідацію ТОВ ''Зірка''» від 20 квітня 2017 року № 17 Ви
підлягаєте звільненню 31 серпня 2017 р. у зв’язку з ліквідацією підприємства, пункт 1 статті
40 КЗпП України.
Начальник відділу кадрів
Попередження отримав:
29.06.2017 р.

Ляшко

В. В. Ляшко

Савчук

М. О. Савчук

4-й етап: Повідомлення про заплановане
масове вивільнення працівників.
Одночасно з попередженням працівників про
наступне вивільнення, тобто за два місяці до
вивільнення, відповідно до абз. 3 п. 4 ч. 3 ст. 50
Закону № 5067 подається територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, інформація про
заплановане масове вивільнення працівників
у зв’язку зі змінами в організації виробництва
і праці, у тому числі ліквідацією. Зазначена
інформація подається за формою звітності
№ 4-ПН «Інформація про заплановане масове
№ 13 (145), 3 липня 2017

вивільнення працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці» та у порядку,
затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 р. № 317.
У разі неподання або порушення роботодавцем
установленого порядку подання зазначених даних, згідно з ч. 6 ст. 53 Закону № 5067 стягується
штраф у чотирикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
5-й етап: Пошук можливостей для працевлаштування.
Здійснюються заходи щодо пошуку робочих
місць в інших роботодавців, а також проводяться
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з ними відповідні домовленості для працевлаштування категорій працівників, яких можна
звільнити у зв’язку з ліквідацією підприємства
лише з обов’язковим працевлаштуванням. Зауважимо, що у законодавстві не встановлено
конкретний механізм та строки такого працевлаштування, а також правові наслідки для роботодавця у разі неможливого працевлаштування
за відсутності підходящої роботи за професією
або у випадку відмови працівника. Але більшість юристів вважають, що у цьому випадку
розрив у часі між звільненням відповідного працівника і його наступним працевлаштуванням
не допускається. Тому відповідного працівника,
як правило, у встановленому порядку у певний
день протягом періоду ліквідації підприємства
звільняють згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП з підприємства, що ліквідується, а наступного дня приймають на роботу до іншого роботодавця.
Для реалізації обов’язкового працевлаштування на практиці роботодавець, наприклад,
може звертатися до державних служб зайнятості, приватних кадрових агентств, безпосе-

редньо до різних інших роботодавців у зв’язку із
наявністю відповідної інформації про наявні вакансії у різних джерелах (оголошеннях у засобах
масової інформації тощо), а також за можливості
з врахуванням особистих або ділових зв’язків
роботодавця з іншими роботодавцями.
6-й етап: Видання наказу про звільнення.
У день звільнення (або за кілька днів до дня
звільнення) видається наказ голови ліквідаційної комісії (чи іншої особи, уповноваженої на
підписання відповідних наказів) про звільнення зв’язку з ліквідацією підприємства за п. 1
ст. 40 КЗпП відповідних категорій працівників
у відповідні періоди у строк не раніше закінчення двомісячного строку попередження про наступне звільнення, або з можливих інших відповідних підстав для працівників, які побажали
за власним бажанням звільнитися до закінчення строку попередження про вивільнення
(Зразок 3). Із зазначеними наказами ознайомлюють працівників під підпис, і також відповідно до ч. 2 ст. 47 КЗпП їх копії видають працівникам.
Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗІРКА»
НАКАЗ
30.08.2017 р.

м. Київ

№ 227-п

Про звільнення працівників
у зв’язку з ліквідацією підприємства
У зв’язку з ліквідацією підприємства згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ
«Зірка» «Про ліквідацію ТОВ ''Зірка''» від 20 квітня 2017 р. № 17,
НАКАЗУЮ:
1. Працівників ТОВ «Зірка» згідно зі списком (додається) звільнити 31 серпня 2017 р.
у зв’язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
2. Бухгалтерії підприємства зі звільненими працівниками провести повний розрахунок
відповідно до законодавства та колективного договору, в тому числі: виплатити компенсацію
за невикористану щорічну відпустку, вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку.
Додаток: список працівників, які підлягають звільненню.
Голова ліквідаційної комісії
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Зразок 3. Закінчення
Додаток
до наказу від 30.08.2017 р. № 227-п
СПИСОК
працівників ТОВ «Зірка», що підлягають звільненню у зв’язку з ліквідацією підприємства
№
з/п
1
1.
2.
3.
…

Дата та підпис працівника
про ознайомлення з наказом
та отримання його копії
2
3
4
Директор
Бутко Іван Іванович
30.08.2017 Бутко
Головний бухгалтер Петрова Ольга Іванівна
30.08.2017 Петрова
Менеджер з
Савчук Микола Олександрович 30.08.2017 Савчук
маркетингу
…
…
…
Посада (професія)

П.І.Б. працівника

Що стосується працівників, для яких передбачене обов’язкове працевлаштування у випадку звільнення у зв’язку з ліквідацією, то якщо
для них буде знайдене підходяще робоче місце
на іншому підприємстві до закінчення строку
попередження, то їх можна звільнити за їх згодою і за п. 5 ст. 40 КЗпП у зв’язку з переведенням
на інше підприємство.
Якщо ж неможливо знайти іншу роботу або
працівник відмовляється від неї з поважних
причин (наприклад, за станом здоров’я), то
йому можна запропонувати звільнитися за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Якщо ж працівник
відмовляється від працевлаштування без поважних причин, обов’язок роботодавця щодо його
працевлаштування можна вважати виконаним.
Але при цьому важливо зафіксувати відмову
працівника у письмовій формі із зазначенням
причин такої відмови, бо у подальшому може
виникнути трудовий спір з відповідним працівником, який роботодавцю може бути складно
врегулювати.
Зокрема, вирішуючи відповідний спір, суд
може визнати звільнення працівника незаконним та винести рішення про поновлення працівника на роботі і стягнення на його користь середньої заробітної плати за час вимушеного
прогулу з урахуванням одержаної ним вихідної
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допомоги. Крім того, у разі завдання працівникові незаконним звільненням моральної шкоди
може бути винесене рішення і про відшкодування такої шкоди.
Якщо на час винесення судом рішення процес
ліквідації підприємства ще не завершився, то
працівник поновлюється на попередній роботі.
Але якщо підприємство вже буде ліквідоване і
тому поновити працівника на роботі вже неможливо, то згідно зі ст. 2401 КЗпП орган, який
розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну
комісію або власника (орган, уповноважений
управляти майном ліквідованого підприємства), виплатити працівникові заробітну плату
за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за п. 1
ст. 40 КЗпП і його зайнятість забезпечується відповідно до Закону № 5067.
Також слід зазначити, що у випадку незаконного звільнення працівника при ліквідації підприємства, голову ліквідаційної комісії, а також за наявності відповідних умов і її членів,
можна притягнути до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 41 Кодексу України про
адміністративні порушення або кримінальної
відповідальності відповідно до ст. 172 Кримінального кодексу України.
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7-й етап: Остаточний розрахунок та видача трудових книжок.
У день звільнення з відповідними працівниками здійснюється остаточний розрахунок і їм
видається належним чином оформлена трудо-

ва книжка (Зразок 4). При цьому, згідно зі
ст. 44 КЗпП звільненим працівникам у зв’язку
з ліквідацією підприємства виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього
місячного заробітку.
Зразок 4

4

31

08

2017

Звільнено у зв’язку з ліквідацією підприємства,

Наказ від 30.08.2017

п. 1 ст. 40 КЗпП України

№ 227-п

Більш детально питання підготовки документів до передачі до архівних установ врегульовано наказом Мін’юсту «Про затвердження
Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що
мають надходити до архівних установ у разі
ліквідації підприємств, установ, організацій,
які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» від 14 березня 2013 р.
№ 430/5 та наказом Мін’юсту «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях» від
18 червня 2015 р. № 1000/5.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

8-й етап: Передача документів до архіву.
Ліквідаційною комісією здійснюється підготовка та передача документації, у тому числі кадрової, підприємства до відповідних архівних
установ. Зокрема, у ч. 4 ст. 31 Закону України
«Про Національний архівний фонд та архівні
установи» від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII зазначено, що у разі ліквідації або реорганізації державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств
документи, що нагромадилися за час їхньої
діяльності, передає ліквідаційна комісія (ліквідатор) правонаступникам у порядку, встановленому Міністерством юстиції України (далі —
Мін’юст), із збереженням відповідної форми
власності на зазначені документи, а у разі відсутності правонаступників — відповідним державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам.
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Звільняємо працівника за прогул:
поетапні дії кадровика
Рано чи пізно майже кожному роботодавцю та його кадровику доводиться мати
справу з працівниками, які з тих або інших причин не виходять на роботу або виходять із значним запізненням. Що робити у такому разі кадровику: чи слід одразу
оформлювати звільнення такого працівника за прогул, і якщо так, то що слід зробити, щоб усе було правильно з точки зору законодавства? А можливо бажано
трішки почекати, спочатку провести певне розслідування причин відсутності працівника, а вже потім приймати відповідне кадрове рішення щодо подальшої «долі»
відповідного працівника? Тож знайдемо відповіді на ці запитання, а також розглянемо рекомендований порядок дій кадровика у разі неявки певного працівника на
роботу.

1. Виявляємо відсутність працівника
та з’ясовуємо її причини.

Відсутність працівника на роботі часто виявляє його безпосередній керівник (керівник робочої групи, структурного підрозділу, менеджер,
бригадир тощо), а інколи й деякі інші працівники, які працюють разом з відсутнім працівником і можуть про це повідомити керівника.
Після виявлення відсутності працівника (отримання відповідної інформації) його безпосередній керівник повинен найперше з’ясувати
причину відсутності працівника у зручний та доступний спосіб, зазвичай це телефонний дзвінок.

2. Повідомляємо керівництво
підприємства.

У разі незадовільних результатів попереднього з’ясування причини неявки на роботу (наприклад, якщо телефон працівника вимкнено або
характер його пояснень причини відсутності не
задовольняє), про неявку працівника на роботу
слід повідомити керівника підприємства або
іншу посадову особу підприємства (заступника
директора підприємства, начальника відділу кадрів, менеджера з персоналу тощо), уповноважену приймати відповідні рішення з подібних
питань, а також за необхідності подати на його
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ім’я доповідну записку з викладенням усіх попередньо з’ясованих обставин відсутності працівника.
Також така записка може бути подана керівнику підприємства і начальником відділу кадрів,
якщо відповідними локальними нормативними
актами (внутрішніми корпоративними правилами) підприємства встановлено відповідний порядок дій у подібних ситуаціях (Зразок 1).

3. Фіксуємо відсутність працівника.

Крім фіксації факту відсутності працівника у зазначеній доповідній записці та у відповідному акті
у додатку до записки, факт відсутності працівника
на роботі слід зафіксувати і в інших документах.
Так, при ручному веденні щоденного (щозмінного) обліку використання робочого часу за допомогою табеля, табельник або інший працівник,
який є відповідальним за ведення табеля, повинен
зробити в ньому відповідну відмітку, наприклад
«НЗ» — неявка на роботу з нез’ясованих причин.
Крім того, відсутність працівника може бути
зафіксована і в інший спосіб, наприклад, за допомогою автоматизованої пропускної системи.
Але це можливо лише тоді, якщо працівнику не
доручено виконувати певну роботу на об’єкті
поза територією підприємства.
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Зразок 1
Директору ТОВ «Вибір»
Батову О. І.
начальника відділу кадрів
Реви Ростислава Родіоновича
Доповідна записка
За інформацією начальника відділу збуту Романова В. В. 12 червня 2017 р. економіст із
збуту Лисенко О. О. не вийшов на роботу і протягом усього робочого дня з 9:00 до 18:00 був
відсутній на роботі (як на своєму робочому місці, так і на території підприємства в цілому).
Про наявність поважних причин, що пояснюють його відсутність на роботі, Лисенко О. О. ні
напередодні, ні протягом робочого дня 12 червня 2017 р. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідав. У зв’язку із зазначеним, мною, а також начальником відділу збуту Романовим В. В. та економістом із збуту І категорії Іванчуком С. І. складено відповідний акт № 1 (додається).
Відділом кадрів вживаються усі необхідні заходи щодо встановлення причин відсутності
Лисенка О. О. на роботі, про що Вам буду негайно додатково доповідати у разі надходження
нової інформації.
12.06.2017 р.

4. Починаємо розслідування причин
відсутності на роботі.

Після отримання інформації про відсутність
працівника (розгляду відповідної доповідної записки) керівник підприємства або інша уповноважена особа приймає рішення про розслідування причин відсутності працівника на роботі
та призначення відповідальної особи (комісії)
для проведення такого розслідування. Зокрема
таке рішення може бути оформлене у вигляді
резолюції на відповідній доповідній записці або
окремому наказі (розпорядженні) керівника.
Якщо прийняте рішення про проведення розслідування відсутності працівника на роботі та
утворення відповідної комісії, до її складу може
увійти, наприклад, начальник відділу кадрів,
безпосередній керівник відсутнього працівника,
юрисконсульт тощо.

5. Документуємо відсутність
працівника.

Одним із перших завдань зазначеної відповідальної особи або комісії є складання акта про
відсутність працівника на роботі. До складання
такого акта також доречно залучити працівників, робочі місця яких знаходяться поруч із робо30
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чим місцем відсутнього працівника, і які є безпосередніми свідками відсутності зазначеного
працівника на його робочому місці (Зразок 2).
Разом з тим, зазначений акт про відсутність
працівника на роботі за необхідності (згідно з
чинними на підприємстві локальними нормативними актами з відповідних питань) може
бути складений безпосереднім керівником відсутнього працівника або працівником відділу
кадрів і самостійно ще до подання відповідної
доповідної записки керівництву підприємства
(або його повідомлення в інший спосіб), як про
це згадується у доповідній записці у Зразку 1.
Такі акти варто складати для кожного дня,
коли працівник був відсутній на роботі. Зокрема
на практиці у випадку тривалої відсутності працівника на роботі ці акти складають переважно
раз на тиждень або навіть на місяць. Протягом
цього часу також збираються і додаткові документи, що підтверджують відсутність працівника: табелі обліку використання робочого часу,
відомості автоматизованої системи обліку виходу працівників на роботу (пропускної системи), копії спеціальних журналів із підписами
працівників про прихід/вихід працівника з роботи (у випадку їх ведення) тощо.
№ 13 (145), 3 липня 2017
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИБІР»
АКТ № 1
12.06.2017 р.

м. Київ

Про відсутність
на роботі Лисенка О. О.
Нами, начальником відділу кадрів Ревою Р. Р., начальником відділу збуту Романовим В. В.
та економістом із збуту І категорії Іванчуком С. І. складено цей акт про те, що 12 червня 2017 р.
економіст із збуту Лисенко Олександр Олексійович був відсутній на роботі (як на своєму
робочому місці, так і на підприємстві в цілому) протягом усього робочого дня з 9:00 до 18:00.
Про наявність поважних причин, що пояснюють відсутність на роботі, ні напередодні, ні
протягом робочого дня 12 червня 2017 р. Лисенко О. О. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідав.
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу збуту
Економіст із збуту І категорії

Рева
Романов
Іванчук

Крім того, якщо виникає необхідність, у випадку відсутності працівника та неможливості
сконтактувати з ним або його родичами за допомогою відповідних засобів зв’язку (телефон,
електронна пошта тощо), комісія із розслідування може відвідати відсутнього працівника
вдома, і результати такого відвідування також
оформлюються відповідним актом.

6. Отримуємо і документуємо
пояснення від працівника.

Коли раніше відсутній працівник вийде на
роботу, від нього одразу слід отримати відповідні пояснення його відсутності. Якщо працівник не надасть достатніх пояснень з відповідними доказами про поважні причини своєї
відсутності, до нього можна застосовувати відповідне дисциплінарне стягнення. Зокрема у
ст. 149 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) зазначено, що роботодавець до застосування дисциплінарного стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни
письмових пояснень. Це можна зробити, наприклад, шляхом оформлення відповідного письмового повідомлення працівника для того аби був
доказ, що письмові пояснення від нього зажадалися (Зразок 3).
№ 13 (145), 3 липня 2017
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На практиці письмове пояснення, як правило, оформлюється відповідною пояснювальною
запискою (Зразок 4).
Інколи окремі працівники відмовляються давати письмові пояснення щодо своєї відсутності
на роботі, або навіть відмовляються узагалі
ознайомлюватися з повідомленням про необхідність надання письмових пояснень та підтверджувати таке своє ознайомлення власним
підписом. У цих випадках також слід скласти
відповідний акт (Зразок 5).

7. Кваліфікуємо відсутність
працівника на роботі.

Після отримання письмового пояснення від
працівника, за можливості інших документів,
що пояснюють його відсутність на роботі, а також здійснення інших заходів щодо розслідування причин невиходу працівника на роботу, зокрема протягом тривалого періоду, комісія
(голова комісії, начальник відділу кадрів тощо)
доповідає про результати розслідування керівнику підприємства для прийняття ним відповідного кадрового рішення, яке насамперед залежатиме від того, як відповідно до законодавства
можна кваліфікувати відповідну відсутність
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Зразок 3
Економісту із збуту
ТОВ «Вибір»
Лисенку Олександру Олексійовичу
ПОВІДОМЛЕННЯ № 9
Шановний Олександре Олексійовичу!
Згідно зі ст. 149 КЗпП України прошу Вас у строк до кінця робочого дня 14.06.2017 р.
включно надати до відділу кадрів письмове пояснення (пояснювальну записку) щодо Вашої
відсутності на роботі 12.06.2017 р. з додатком за необхідності (наявності) усіх підтверджуючих документів поважності причин такої відсутності.
Начальник відділу кадрів

Рева

Попередження отримав:
13.06.2017 р.

Лисенко

Р. Р. Рева
О. О. Лисенко
Зразок 4
Начальнику відділу кадрів
Реві Р. Р.
економіста із збуту
Лисенка Олександра Олексійовича

Пояснювальна записка
Я, Лисенко Олександр Олексійович, був відсутній на роботі 12.06.2017 р., оскільки напередодні пізно ввечері був на банкеті з нагоди ювілею мого брата й повернувся додому вранці
12.06.2017 р., після чого одразу заснув і прокинувся лише о 15 годині. У мене був сильний
головний біль, але оскільки стаціонарний телефон у мене вдома вимкнено за борги, а мобільний я загубив, то повідомити керівництво про те, що я не можу вийти на роботу, а також
викликати лікаря додому я не міг. Тому надати довідку про незадовільний стан здоров’я
12.06.2017 р. я не можу.
13.06.2017 р.

Лисенко

працівника на роботі (прогул без поважних
причин, відсутність на роботі з поважних причин,
наприклад, внаслідок хвороби, підтвердженої
відповідними медичними документами, тощо).
Зауважимо, що згідно з п. 4 ст. 40 КЗпП) роботодавець може розірвати трудовий договір
(як укладений на невизначений строк, так
і строковий до закінчення строку його чинності) з працівником у випадку його прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних
причин.
При цьому в самому КЗпП не міститься повного визначення поняття «прогул», і для з’ясування цього питання слід звернутися до по32

О. О. Лисенко

станови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова ВСУ
№ 9 ), у п. 24 якої визначено, що прогулом (при
розгляді позовів про поновлення на роботі осіб,
звільнених за п. 4 ст. 40 КЗпП) визнається відсутність працівника на роботі як протягом
усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин (наприклад,
самовільне використання без погодження з
власником або уповноваженим ним органом
днів відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення строку трудового договору
чи строку, який працівник зобов’язаний про№ 13 (145), 3 липня 2017
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Зразок 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИБІР»
АКТ № 2
13.06.2017 р.

м. Київ

Про відмову Лисенка О. О.
від підпису про отримання
повідомлення та надання пояснень
Нами, начальником відділу кадрів Ревою Р. Р., начальником відділу збуту Романовим В. В.
та економістом із збуту І категорії Іванчуком С. І. складено цей акт про те, що в нашій присутності 13.06.2017 р. начальник відділу кадрів Рева Ростислав Родіонович вручив економісту із збуту Лисенку Олександру Олексійовичу повідомлення від 13.06.2017 р. № 9 про необхідність надання письмового пояснення його відсутності на роботі 12.06.2017 р..
Лисенко Олександр Олексійович з повідомленням ознайомився, однак від підпису про
отримання повідомлення відмовився, нічим не мотивуючи свою відмову.
Також Лисенко О. О. відмовився надати будь-які пояснення щодо його відсутності на роботі протягом всього робочого дня 12 червня 2017 р..
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу збуту
Економіст із збуту І категорії

Рева
Романов
Іванчук

Р. Р. Рева
В. В. Романов
С. І. Іванчук

З актом ознайомлений:
Лисенко О. О. також відмовився без пояснення причин поставити свій підпис про ознайомлення з цим актом.
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу збуту
Економіст із збуту І категорії

працювати за призначенням після закінчення
вищого чи середнього спеціального учбового
закладу).
Поняття «прогул без поважних причин» слід
відрізняти від поняття «вимушений прогул»,
який згадується, наприклад, у статтях 82, 232,
235, 236 КЗпП, і який означає відсутність працівника на роботі не з його власної вини, а переважно з вини роботодавця, наприклад, у зв’язку
із його незаконним звільненням, переведенням
на іншу роботу тощо.
Що стосується поняття «поважні причини»,
наявність яких не дає можливості роботодавцю
вважати відсутність працівника на роботі прогулом без поважних причин, то відповідно до
судової практики (правових позицій Верховного Суду України щодо розгляду судами окремих
категорій цивільних справ), до поважних причин можна віднести, наприклад, такі:
№ 13 (145), 3 липня 2017
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— недопущення роботодавцем працівника до
роботи, якщо для цього немає достатньо підстав;
— невихід працівника на роботу, переведення на яку було здійснено з порушенням трудового законодавства;
— наявність медичних документів, що підтверджують неможливість виконання своїх обов’язків працівником;
— виклик до органів, явка до яких є обов’язковою (наприклад, прокуратура, суд, військовий
комісаріат);
— наявність працівника на території підприємства, хоча і не на робочому місці;
— відмова від роботи, не передбаченої трудовим договором, або у зв’язку зі станом здоров’я чи
небезпечністю такої роботи для життя працівника;
— незаконна відмова роботодавця у наданні
працівнику належних йому пільг, наприклад, на
додатковий час для відпочинку.
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Особливо слід звернути увагу на випадок,
коли працівник без дозволу роботодавця виконує
певне завдання протягом свого робочого часу не
на своєму робочому місці, а в іншому місці на
території підприємства. У такому випадку це
буде порушенням трудової дисципліни з боку
працівника і на нього за це можна накласти певне дисциплінарне стягнення відповідно до ст. 147
КЗпП.
Разом з цим, зазначене порушення трудової
дисципліни не буде вважатися саме «прогулом
без поважних причин», за яке працівника можна звільнити за п. 4 ст. 40 КЗпП. Натомість його
можна буде звільнити у встановленому порядку
за п. 3 ст.40 КЗпП, якщо на такого працівника
раніше вже накладалися певні дисциплінарні
стягнення.

8. Приймаємо рішення
за результатами розслідування.

З врахуванням зазначених норм законодавства, керівник підприємства (можливо за допомогою юрисконсульта, начальника відділу кадрів тощо) приймає рішення, чи вважати
відсутність працівника на роботі прогулом без
поважних причин, іншим порушенням трудової
дисципліни або відсутністю з поважних причин.
У випадку достатніх підстав вважати відсутність
працівника прогулом без поважних причин, керівник підприємства може прийняти рішення
про накладення на працівника одного із відповідних дисциплінарних стягнень згідно зі
ст. 147 КЗпП.
Разом з цим слід зазначити, що застосування
дисциплінарних стягнень є правом, а не обов’язком роботодавця, і тому в окремих випадках
він узагалі може не застосовувати до працівника
жодних дисциплінарних стягнень (наприклад,
якщо працівник є дуже цінним фахівцем для підприємства і його звільнення та перехід до конкурентів може негативно позначитися на ефективності діяльності підприємства). Також відповідно до ч. 3 ст. 149 КЗпП при обранні виду
стягнення роботодавець повинен враховувати
ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено
проступок, і попередню роботу працівника.
34

Крім того, роботодавцеві слід дотримуватися
і відповідних строків, передбачених для застосування дисциплінарних стягнень у ст. 148
КЗпП. Зокрема у ній зазначено, що дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше
одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне
стягнення не може бути накладено пізніше
шести місяців з дня вчинення проступку.
Якщо ж керівник все ж таки вирішить застосувати до відповідного працівника певне дисциплінарне стягнення, то згідно із законодавством, він може:
— оголосити догану працівнику згідно з п. 1
ст. 147 КЗпП (Зразок 6);
— звільнити працівника за п. 3 ст. 40 КЗпП
(якщо до працівника раніше протягом року вже
застосовувалися дисциплінарні стягнення за
інші порушення трудової дисципліни);
— звільнити працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП
(Зразок 7).
Після видання відповідного наказу про застосування дисциплінарного стягнення, з ним також слід ознайомити працівника під підпис (ч. 4
ст. 149 КЗпП). У разі відмови працівника від підпису про ознайомлення, слід знову скласти відповідний акт, подібний до наведеного у Зразку 5.
Також зауважимо, що за один і той же проступок не можна застосовувати одразу два стягнення, приміром, і оголосити догану працівнику,
і також звільнити його.

9. Отримуємо згоду профспілкового
органу на звільнення.

Якщо керівником підприємства буде прийнято рішення про звільнення працівника з роботи
за прогул без поважних причин, то згідно зі ст. 43
КЗпП (і як це видно з підстав для наказу у Зразку 7) для реалізації цього рішення йому слід попередньо отримати згоду виборного органу
(профспілкового представника), первинної
профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового
договору із зазначених підстав здійснюється
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Зразок 6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИБІР»
НАКАЗ
14.06.2017 р.

м. Київ

№ 63-п

Про оголошення догани
Лисенку О. О.
У зв’язку з порушенням Лисенком О. О. трудової дисципліни, враховуючи ступінь тяжкості
вчиненого проступку, заподіяну ним шкоду, обставини, за яких його було вчинено, та попередню роботу Лисенка О. О.,
НАКАЗУЮ:
ЛИСЕНКУ Олександру Олексійовичу, економісту із збуту, оголосити догану за порушення
трудової дисципліни — відсутність на роботі 12 червня 2017 р. протягом усього робочого дня
з 9:00 до 18:00.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу кадрів Реви Р. Р. від 12.06.2017 р..
2. Акт про відсутність на роботі Лисенка О. О. від 12.06.2017 р..
3. Пояснювальна записка Лисенка О. О. від 13.06.2017 р..
Директор

Батов

З наказом ознайомлений:
14.06.2017 р.

Лисенко

О. І. Батов
О. О. Лисенко

Зразок 7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИБІР»
НАКАЗ
19.06.2017 р.

м. Київ

№ 68-п

Про звільнення з роботи
Лисенка О. О.
ЗВІЛЬНИТИ:
ЛИСЕНКА Олександра Олексійовича з посади економіста із збуту 19 червня 2017 р.
у зв’язку з вчиненням ним прогулу без поважних причин 12 червня 2017 р., п. 4 ст. 40 КЗпП
України.
Бухгалтерії провести з Лисенком О. О. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу кадрів Реви Р. Р. від 12.06.2017 р..
2. Акт про відсутність на роботі Лисенка О. О. від 12.06.2017 р..
3. Акт про відмову Лисенка О. О. від підпису про отримання повідомлення та
надання пояснень щодо його відсутності на роботі від 13.06.2017 р..
4. Надання згоди профспілкового комітету на звільнення Лисенка О. О. (витяг
із протоколу засідання профспілкового комітету № 6 від 16.06.2017 р.).
Директор
З наказом ознайомлений:
19.06.2017 р.
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Батов
Лисенко

О. І. Батов
О. О. Лисенко
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з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи
органу, що здійснює контроль за додержанням
податкового законодавства.
Для отримання такої згоди роботодавець має
подати до профспілкового органу відповідне
обґрунтоване письмове подання, яке повинно
бути розглянуто у присутності працівника (або
за його відсутності за його письмовою згодою,
чи, за бажанням працівника, у присутності
його адвоката) у п’ятнадцятиденний строк
(більш детальну інформацію щодо порядку
отримання згоди профспілки на звільнення працівника та зразки відповідних документів ви
може знайти у статті «Погоджуємо звільнення з профспілковим органом» поточного номера
нашої газети).
Якщо працівник або його представник не
з’являється на засідання, розгляд подання відкладається до наступного засідання у межах
строку, визначеного ч. 2 ст. 43 КЗпП. У разі по-

вторної неявки працівника (його представника)
на засідання без поважних причин подання
може розглядатися за його відсутності.
Згідно з ч. 5 ст. 43 КЗпП профспілковий орган
повинен повідомити роботодавця про прийняте
рішення у письмовій формі в триденний строк
після його прийняття. Після отримання згоди
профспілки на звільнення, роботодавець має
право розірвати трудовий договір не пізніш як
через місяць після зазначеного отримання.

10. Оформлюємо
звільнення працівника.

У день звільнення працівника з роботи за прогул без поважних причин (останній день його
роботи):
— з працівником здійснюється повний розрахунок (ст. 116 КЗпП);
— видається працівнику належним чином
оформлена трудова книжка (ч. 1 ст. 147 КЗпП)
(Зразок 8) та засвідчена в установленому порядку копія наказу про звільнення (ч. 2 ст. 147
КЗпП).
Зразок 8

5

19

06 2017

Звільнено у зв’язку з прогулом без поважних причин,

Наказ від 19.06.2017

п. 4 ст. 40 КЗпП України

№ 68-п

Для забезпечення здійснення правильного
розрахунку з працівником, який звільняється за
прогул без поважних причин, у табелі обліку використання робочого часу слід відмітити відповідною позначкою всі дні прогулів без поважних
причин та дні фактичної роботи по день звільнення відповідного працівника включно. На підставі цього табелю, а також копій наказів про
звільнення бухгалтерія підприємства нараховує
працівнику належну йому заробітну плату, а та36

кож компенсацію за невикористану відпустку.
Своєю чергою у відділі кадрів на підставі відповідних наказів оформлюється зазначений
у Зразку 8 запис у трудовій книжці працівника
про його звільнення.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Звільнення працівників, пов’язаних
зі збереженням матеріальних
цінностей
Оформлення звільнення так званих матеріально-відповідальних осіб, а також деяких
інших категорій працівників, обов’язки яких значною мірою пов’язані зі збереженням
матеріальних цінностей або різних документів, може дещо відрізнятися від «звичайного» порядку. Зокрема, у цьому випадку залежно від різних обставин можуть
оформлюватися такі додаткові документи, як акт проведення інвентаризації матеріальних цінностей, акт прийому-передачі матеріальних цінностей, обхідний лист тощо.
Дізнайтеся, в яких конкретних випадках потрібне оформлення відповідних додаткових документів, яких саме, на підставі чого та для яких професійних категорій.

Категорії працівників

Усіх працівників підприємства, установи, організації (далі — підприємство) залежно від їх
обов’язків щодо збереження певних матеріальних цінностей або документів та їх правового
(професійного) статусу можна умовно розподілити на три великі групи:
— матеріально-відповідальні особи, тобто
працівники з якими в усталеному порядку укладено договори про повну матеріальну відповідальність;
— різні керівники підприємства та його
структурних підрозділів, головні бухгалтери,
державні службовці, певні інші посадові особи,
які фактично несуть підвищену відповідальність
за стан справ на підприємстві, результати його
господарської діяльності, дотримання вимог до
оформлення і збереження певних видів документації (кадрової, фінансово-бухгалтерської
тощо);
— інші працівники, обов’язки яких безпосередньо не пов’язані зі збереженням матеріальних цінностей або документів, але які могли їх
отримати у процесі своєї трудової діяльності
на підприємстві для різних цілей, і, відповідно,
мають їх повернути підприємству до свого звільнення.
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Звільнення матеріальновідповідальних осіб

При звільненні матеріально-відповідальних
осіб, коло яких визначено у Переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори
про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу
(відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР від 28 грудня 1977 р. № 447/24
(далі — Перелік № 447/24), має проводитися
інвентаризація.
Порядок проведення інвентаризації регулюється Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України (далі — Мінфін) від
2 вересня 2014 р. № 879 (далі — Положення
№ 879), у п. 7 розділу І якого передбачені випадки обов’язкової інвентаризації, в т. ч. у разі
зміни матеріально-відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше
37
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половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності
(на день прийняття-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.
Згідно з п. 1 розділу ІІ Положення № 879 для
проведення інвентаризації на підприємстві
розпорядчим документом (наказом, розпорядженням) керівника підприємства (Зразок 1) створюється інвентаризаційна комісія з:
— представників апарату управління підприємства;
— бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії,

суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної
особи, яка здійснює ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві на договірних засадах);
— досвідчених працівників підприємства, які
знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери).
Інвентаризаційну комісію очолює керівник
підприємства (його заступник) або керівник
структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.
При цьому відповідна документація щодо інвентаризації, а саме згідно з п. 14 розділу ІІ Положення № 879 інвентаризаційні описи, акти
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ОДЯГ»
НАКАЗ
01.06.2017 р.

м. Київ

№ 32-од

Про передачу матеріальних
цінностей
У зв’язку із поданням матеріально-відповідальною особою, продавцем секції № 1 відділу
«Взуття» Клочко Людмили Сергіївни, заяви про звільнення за власним бажанням 15.06.2017 р.,
відповідно до чинного законодавства та договору про повну матеріальну відповідальність
з Клочко Л. С.,
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію для проведення до 15 червня 2017 р. інвентаризації матеріальних
цінностей, що знаходяться на зберіганні у продавця секції № 1 відділу «Взуття» Клочко Л. С.
у такому складі:
— Іванова С. О. — начальник відділу «Взуття», голова комісії;
— Петрова В. О. — головний бухгалтер, член комісії;
— Іванчук Г. В. — менеджер з маркетингу, член комісії.
2. Продавцеві секції № 1 відділу «Взуття» Клочко Л. С передати 15 червня 2017 р. у встановленому порядку матеріальні цінності, які знаходяться у неї на зберіганні, продавцю секції
№ 2 відділу «Взуття» Величко С. С..
3. Продавцю секції № 2 відділу «Взуття» Величко С. С. прийняти на відповідальне зберігання матеріальні цінності, прийняті від продавця секції № 1 відділу «Взуття» Клочко Л. С..
4. Голові комісії Івановій С. О. забезпечити 15 червня 2017 р. оформлення у встановленому порядку прийняття-передачу відповідних цінностей актом прийняття-передачі.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
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Коваленко

В. І. Коваленко
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інвентаризації, звіряльні відомості оформлюються відповідно до вимог, установлених
Положенням про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р.
№ 88, для первинних документів з урахуванням
обов’язкових реквізитів та вимог, передбачених
Положенням № 879. Матеріали інвентаризації
можуть бути заповнені як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів
обробки інформації.
Висновки щодо виявлених у ході інвентаризації розбіжностей між фактичною наявністю активів та зобов’язань і даними бухгалтерського
обліку, які наводяться у звіряльних відомостях,
та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації та передається на розгляд і затвердження керівнику підприємства.
Згідно з п. 21 розділу ІІ Положення № 879 зазначені матеріали інвентаризації оформляються
не менше ніж у двох примірниках. Форми матеріалів інвентаризації для бюджетних установ затверджені наказом Мінфіну від 17 червня 2015 р.
№ 572 (але згідно з п. 2 цього наказу відповідні
типові форми можуть застосовуватися і юридичними особами, створеними відповідно до
законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності).

Звільнення керівників та інших
подібних посадових осіб

У випадку звільнення відповідних керівників
та інших подібних посадових осіб також може
проводитися інвентаризація різних матеріальних
цінностей (засобів) або аудит певної діяльності
(господарської, фінансової тощо) підприємства
та/або відповідної документації. Особливості
звільнення та передачі справ від одного керівника до іншого залежать від конкретного підприємства, особливостей його господарської
діяльності та відносин між власником і керівником.
Для окремих категорій працівників цього
виду відповідні заходи, що пов’язані із передаванням та прийняттям справ і оформленням
№ 13 (145), 3 липня 2017
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відповідної документації можуть бути передбачені у відомчих нормативно-правових актах,
наприклад, таких як наказ Міністерства економіки України (далі — Мінекономіки) «Про затвердження Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при
звільненні та призначенні керівників урядових
органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Мінекономіки» від 11 листопада 2010 р. № 1438 (далі — Наказ № 1438),
та/або установчих документах підприємства чи
його локальних нормативних актах (правилах
внутрішнього трудового розпорядку, посадових
інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, інструкціях з діловодства тощо), а також
письмових трудових договорах (контрактах).
Також вимоги щодо передачі справ та майна
державними службовцями містяться і у Законі
України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), у ст. 89
якого зокрема зазначається, що державний
службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати
справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі — майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа
зобов’язана прийняти справи і майно.
У випадку звільнення головного бухгалтера
бюджетної установи, як це зазначається у листі
Мінфіну від 24 вересня 2012 р. № 31-08410-0710/23279, у разі потреби ініціюється проведення в установленому порядку контрольного заходу щодо перевірки стану бухгалтерського
обліку та звітності. Разом з тим окремий порядок прийняття-передачі первинних документів,
регістрів бухгалтерського обліку та інших документів у випадку звільнення головного бухгалтера законодавством України не визначений. Тому відповідну процедуру щодо передачі
справ у разі звільнення головного бухгалтера
варто передбачити у локальних нормативних
актах підприємства. При цьому можна орієнтуватися на порядок інвентаризації, який передбачений у Положенні у № 879, у п. 4 розділу І
якого зазначається, що об’єкт інвентаризації, її
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періодичність і строки проведення визначаються керівником підприємства або уповноваженим органом, за винятком випадків, коли
проведення інвентаризації є обов’язковим. Зауважимо також, що якщо головний бухгалтер за
суміщенням виконує також і обов’язки касира,
який є матеріально відповідальною особою, то
згідно з Положенням № 879 інвентаризація має
проводитися в обов’язковому порядку.
Конкретний порядок прийняття-передачі
справ у випадку звільнення керівника або іншої
подібної посадової особи можна розглянути на
прикладі Наказу № 1438, у якому серед іншого
зазначається, що кадрові органи при звільнені
відповідних керівників негайно надають зазначену інформацію до відома фінансово-господарському підрозділу, а також підрозділу, що забезпечує проведення ревізій та інших заходів по
боротьбі з корупцією. У цьому випадку також видається відповідний наказ, в якому регулюються
відповідні питання організації прийняття-передачі справ, документів та майна, утворення відповідної комісії та визначення її складу. Зокрема,
серед іншого, у цьому наказі зазначаються:
— причина (підстава) приймання-передачі;
— порядок та строки приймання-передачі;
— відповідальні особи, які здійснюють прийняття-передачу;
— особи, відповідальні за своєчасність прийняття-передачі.
За результатами роботи комісії складається акт
прийняття-передачі (його бланк наведено у Зразку 2), основним змістом якого є встановлення
наявності та переліку документів, передача матеріальних цінностей і стан справ на підприємстві,
і в ньому обов’язково зазначаються такі дані:
— опис документів, що зберігаються в архіві;
— стан ведення поточного діловодства та збереження документів;
— наявність облікових регістрів;
— кількість переданих печаток, штампів із
зразками їх відбитків;
— опис особових справ та трудових книжок
працівників;
— опис матеріальних цінностей та іншого
майна (будинки, бази відпочинку, транспорт,
меблі, інше майно);
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— залишок коштів на банківських рахунках
та в касі;
— вступний фінансовий баланс;
— бази даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси тощо).
Зазначені відомості базуються на підтвердних документах роботи комісії (інвентаризаційних описах основних засобів та інших нематеріальних активів, актів, довідок), які є
невід’ємною частиною акта прийняття-передачі. Також прийняття-передача справ та документів здійснюється згідно із затвердженою
номенклатурою. При цьому посадова особа,
яка приймає майно, справи, документи має
право здійснювати поаркушне звіряння документів у справах.
Акт прийняття-передачі складається у трьох
примірниках з підписами керівника підприємства, який передає справи, документи та майно,
керівника, який приймає справи, документи та
майно, і членів комісії. Перший примірник акта
прийняття-передачі передається керівникові,
який призначається на посаду, другий — керівникові, який звільняється з посади, третій —
реєструється і зберігається відповідно до Переліку типових документів, що створюються під
час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5.
Дещо відмінні вимоги щодо кількості примірників акта передбачені у ст. 89 Закону № 889,
у якій зазначається, що факт передачі справ і
майна засвідчується актом, що складається у
двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління
персоналом відповідного державного органу та
державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному
службовцю, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової
справи цього державного службовця. Форма такого акта для державного службовця також
може бути більш спрощеною, ніж для відповідних керівників.
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Зразок 2
АКТ
прийняття-передачі справ, документів та майна
Відповідно до наказу від ____________ № ____
у присутності комісії у складі:
голови _________________________________________________________________________
(посада, прізвище ініціали)

і членів комісії
________________________________________________________________________________
(посада, прізвище ініціали)

________________________________________________________________________________
(посада, прізвище ініціали)

______________________________________________________________________ передали,
(посада, прізвище ініціали)

а ______________________________________________________________________ прийняв
(посада, прізвище ініціали)

1. Наступні документи:
1.1. Що зберігаються в архіві:
№
з/п
1

Кількість справ, що прийнято
за кожним описом
4

Назва і номер опису
2

Примітка
(стан справ, документів)
5

Разом прийнято ___________________________________________________________ справ,
(цифрами і літерами)

Стан документів і описів _________________________________________________________
(загальна характеристика стану)

Одночасно передаються _________________________________________________________
(види обліково-довідкового апарату, його обсяги, стан)

1.2. Що знаходяться в діловодстві:
№
з/п
1

Кількість справ, що прийнято
за кожним описом
4

Назва і номер опису
2

Примітка
(стан справ, документів)
5

1.3. Бази даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси): _________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Майно, інші матеріальні цінності, що обліковуються на балансі:____________________
________________________________________________________________________________
2. Такі печатки та штампи:
№
з/п
1

Назва і номер опису
2

Кількість справ, що прийнято за
кожним описом
4

Примітка
(стан справ, документів)
5

Передав:

_________________

___________________________________________

Прийняв:

_________________

___________________________________________

Голова комісії

_________________

___________________________________________

Члени комісії

_________________

___________________________________________

_________________

___________________________________________

_________________

___________________________________________

(прізвище, ім’я, ініціали)
(прізвище, ім’я, ініціали)
(прізвище, ім’я, ініціали)
(прізвище, ім’я, ініціали)
(прізвище, ім’я, ініціали)
(прізвище, ім’я, ініціали)

Дата ________________
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Звільнення інших осіб, пов’язаних
з матеріальними цінностями

При звільнені інших працівників, здійснення
відповідних додаткових процедур, спрямованих
на збереження матеріальних цінностей або документації, може бути передбачено у деяких відомчих, а також у локальних нормативних актах.
Здебільшого у цих випадках перед звільненням
відповідних працівників оформлюються так звані «Обхідні листки», які мають підписати (завізувати) різні посадові особи, відповідальні за
збереження матеріальних цінностей або документації. Наприклад, у правилах внутрішнього
трудового розпорядку можна передбачити такий
пункт: «працівник підприємства зобов’язаний до
звільнення закінчити виконання поточних завдань та пройти обхідну процедуру, яка полягає
у здачі працівником до відповідних підрозділів
підприємства всіх справ та матеріалів, матеріальних цінностей, документів внутрішнього обігу тощо, факт чого керівники структурних підрозділів засвідчують особистим підписом в обхідному листі встановленого зразка». Після
закінчення обхідної процедури обхідний лист
долучають до особової справи працівника.

Наслідки неоформлення
додаткових документів

Зауважимо, що Кодексом законів про працю
України (далі — КЗпП) не передбачена така
обов’язкова передумова для звільнення матеріально-відповідальних та інших відповідних
категорій працівників, а також остаточного розрахунку з ними, як попереднє оформлення
відповідних документів, що пов’язані із прийняттям-передачею матеріальних цінностей або
певних документів. Тому в інтересах роботодавця (керівництва підприємства) потрібно вжити
усіх можливих заходів, щоб відповідна документація була оформлена до дати звільнення відповідного працівника, тобто не пізніше його
останнього дня роботи на підприємстві.
Зокрема, у разі звільнення працівника за
власним бажанням, відповідно до ст. 38 КЗпП
роботодавцю слід ужити усіх можливих заходів,
щоб відповідні документи, які пов’язані з прийняттям-передачею матеріальних цінностей
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(справ, документів), були у встановленому порядку оформлені протягом двотижневого періоду, який передбачений у КЗпП між попередженням працівником роботодавця про звільнення
за власним бажанням та самим звільненням. Також роботодавець повинен забезпечити оформлення відповідних документів у випадку звільнення працівника за угодою сторін відповідно до
п. 1 ст. 36 КЗпП (тобто передбачити попереднє
оформлення відповідної документації до дати
звільнення у такій угоді або не підписувати відповідної угоди або наказу до оформлення відповідної документації щодо прийняття-передачі
матеріальних цінностей, справ, документів).
Якщо ж відповідного працівника, наприклад,
матеріально-відповідальну особу, буде звільнено до проведення інвентаризації і підписання
ним відповідних актів, то у випадку виявлення
у подальшому нестачі певних матеріальних цінностей з вини зазначеного працівника, притягнути його до матеріальної або іншої відповідальності буде досить важко і часто взагалі неможливо.
Зрозуміло, що і у випадку звільнення працівника з ініціативи роботодавця, роботодавець у
відповідний період до дати звільнення також повинен ужити необхідних заходів щодо оформлення документації щодо прийняття-передачі
матеріальних цінностей (справ, документів) і за
можливості не звільняти відповідного працівника до оформлення зазначеної документації. Наприклад, Наказом № 1438 безпосередньо передбачено, що кадровий орган видає наказ про
звільнення керівника лише після представлення
ним належним чином оформленого акта прийняття-передачі справ, документів та майна, погодженого департаментом фінансово-господарського забезпечення та відділом фінансових
ревізій та забезпечення заходів по боротьбі
з корупцією.
Якщо ж до дня звільнення працівник буде
ухилятися від оформлення доречної документації, наприклад, не підписувати відповідні акти
або не подавати до відділу кадрів підписаний
обхідний лист, то роботодавець все одно, згідно
з законодавством, зобов’язаний в останній день
роботи працівника здійснити з ним повний роз№ 13 (145), 3 липня 2017
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рахунок та видати йому належно оформлену трудову книжку. Інакше працівник може оскаржити
в усталеному порядку не проведення з ним остаточного розрахунку, у тому числі і в суді, та набути право на компенсацію за вимушений прогул.
Між тим якщо обов’язки працівника з оформлення документації щодо прийняття-передачі
матеріальних цінностей (справ, документів)
безпосередньо передбачені у відповідних нормативно-правових актах або локальних нормативних актах підприємства, контракті тощо, то
ухилення працівника від оформлення таких документів може також розцінюватися як порушення трудової дисципліни, і в окремих випадках, якщо у працівника вже були раніше належно
оформлені випадки порушення трудової дисципліни, роботодавець може розглянути і питання
щодо можливості звільнення працівника не за
власним бажанням, а за п. 3 ст. 40 КЗпП за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

Кому передавати матеріальні
цінності або документи

Зауважимо, що у відповідних нормативноправових актах або локальних нормативних
актах часто мова йде про передачу матеріальних цінностей (справ, документів) від працівника, який звільняється, працівникові, який
приходить на його робоче місце або іншому працівнику, якому доручається в усталеному порядку прийняти цінності (справи, документи). Але
у цьому випадку часто може виникнути проблема у зв’язку з тим, що датою звільнення працівника є останній день його роботи, а прийняти
іншого працівника саме на робоче місце (посаду) попереднього працівника можна лише на
другий день після дати звільнення попереднього
працівника. Це пов’язано з тим, що на дату
звільнення попереднього працівника його посада згідно зі штатним розписом не буде вакантною, а тому на цю ж посаду прийняти іншого
працівника неможливо.
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У цьому випадку передача матеріальних цінностей (справ, документів) може оформлюватися
тимчасово іншому, вже працюючому працівнику підприємства (наприклад, від керівника
структурного підрозділу його заступнику, від головного бухгалтера керівнику підприємства або
від одного комірника іншому) і у подальшому від
працівника, який тимчасово прийняв певні цінності або документи, новоприйнятому працівнику, якого призначено на посаду (прийнято на роботу), з якої звільнився попередній працівник.
У той же час слід мати на увазі, що якщо йдеться
про прийняття-передачу матеріальних цінностей, які раніше були на зберіганні у працівника,
з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, то такі цінності слід
передавати лише такому іншому працівнику,
з яким вже також укладено або можна укласти
договір по повну матеріальну відповідальність.
Інакше працівник, з яким не укладено договір
про повну матеріальну відповідальність, не буде
нести матеріальну відповідальність у повному
обсязі згідно із законодавством, навіть якщо він
і прийняв за актом відповідні цінності.
Зазначимо, що договори про повну матеріальну відповідальність можна укладати лише
з певними професійними категоріями працівників, і тому на підприємстві може виникнути випадок, коли на ньому не буде іншого працівника
відповідної професійної категорії, крім того,
який звільнився. Наприклад, це може бути у випадку, якщо на підприємстві згідно зі штатним
розписом є лише одна посада касира або комірника, які підпадають під дію Переліку № 447/24.
У цьому випадку матеріальні цінності можуть
бути передані безпосередньо комісії з проведення інвентаризації, яка у свою чергу може опечатати склад або інше приміщення, де зберігаються
матеріальні цінності, і після прийняття на роботу іншого працівника, з яким можна укласти договір по повну матеріальну відповідальність,
вже передати за актом зазначені цінності від комісії цьому працівнику.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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Звільнення працівників, для яких
передбачені соціальні гарантії
У Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) регулюються різноманітні питання звільнення працівників, у тому числі й питання щодо надання окремим категоріям
працівників додаткових гарантій або переваг під час звільнення. Зокрема серед таких
категорій можна виділити працівників, які потребують додаткових соціальних гарантій у зв’язку з їх зниженою конкурентоспроможністю на ринку праці внаслідок різних
обставин, переважно сімейного характеру, та працівників, які потребують додаткового захисту від звільнення з ініціативи роботодавця внаслідок виконання ними певних
обов’язків, які не завжди можуть адекватно сприйматися роботодавцем. Про які
конкретні категорії працівників йдеться у зазначених випадках та які ж саме особливості звільнення передбачені для них законодавством ми і дізнаємося у цій статті.

Окремі категорії жінок

Згідно з ч. 3 ст. 184 КЗпП не допускається
звільнення з ініціативи роботодавця (крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням) наступних категорій жінок:
— вагітних жінок;
— жінок, які мають дітей віком до трьох років;
— жінок, які мають дітей віком до шести років, у разі якщо така дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку (ч. 6 ст. 179 КЗпП);
— одиноких матерів при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років;
— одиноких матерів при наявності дитиниінваліда.
Також обов’язкове працевлаштування зазначених категорій жінок здійснюється і у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.
Зауважимо, що в разі звільнення у зазначених
випадках розрив у часі між звільненням працівника і його працевлаштуванням не допускається.
Разом з тим звільнення з обов’язковим працевлаштуванням відповідних категорій жінок
у зв’язку із закінченням строкового трудового
договору має деякі особливості. Щодо них у ст. 184
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КЗпП зазначається, що на період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна
плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
При цьому це не означає, що після закінчення
строку трудового договору роботодавець зобов’язаний звільнити таку жінку і потім вже протягом трьох місяців знову працевлаштовувати її
на цьому або іншому підприємстві відповідно до
її фаху. Натомість, беручи до уваги, що у зазначеному випадку наводиться саме формулювання
«з дня закінчення строкового трудового договору», а не «з дня звільнення», це фактично означає,
що після закінчення строку трудового договору
відносини між роботодавцем та відповідною
жінкою набувають певної специфіки.
Ця специфіка пов’язана з тим, що хоча строк
трудового договору і закінчився, але роботодавець не звільняє зазначену жінку у зв’язку з цим,
а лише попереджає її про свою вимогу щодо
припинення трудових відносин і про те, що після закінчення строкового трудового договору її
не буде допущено до роботи, а тому вона на період пошуку підходящої роботи може знаходитись вдома (за нею, як зазначалося вище, зберігатиметься середня заробітна плата), але буде
повинна з’явитися на підприємство для продовження роботи, якщо роботодавець знайде мож№ 13 (145), 3 липня 2017
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ливість працевлаштувати її на цьому ж підприємстві, або для одержання трудової книжки і розрахунку по заробітній платі, якщо роботодавець
вирішить відповідні питання щодо її працевлаштування на іншому підприємстві.
Якщо роботодавець оформить згадане попередження, жінка може також і продовжувати
свою попередню або за її згодою іншу роботу на
цьому ж підприємстві до вирішення питання
про її працевлаштування. Але у разі її відмови
від працевлаштування за фахом без поважних
підстав, вона може бути звільнена з роботи згідно
з п. 2 ст. 36 КЗпП, хоча після закінчення строку
трудового договору може вже і пройти певний
час, наприклад, два чи три місяці. При цьому
оскільки після закінчення строку трудового договору мала місце вимога роботодавця про припинення трудових відносин, то відповідно до
ст. 391 КЗпП неможливо вважати дію строкового
трудового договору продовженою на невизначений строк, що виключало б можливість застосування п. 2 ст. 36 КЗпП.
Якщо фактичне працевлаштування розтягнулося на період більше трьох місяців, то збереження
середнього заробітку за період, що перевищує три
місяці, законодавством не передбачено. Але таке
збереження може бути передбачене у колективних або трудових договорах. Крім того, у випадку
прийняття рішення судом щодо покладання на роботодавця обов’язку працевлаштування жінки
протягом певного часу і затримки виконання цього рішення роботодавцем, також виникають підстави для стягнення середньої заробітної плати
за час затримки виконання рішення суду відповідно до ст. 236 КЗпП. Зокрема Верховний Суд України
вважає, що за час затримки власником виконання
рішення суду про працевлаштування середня заробітна плата на користь жінки (яка відноситься до
категорії жінок, передбачених ч. 3 ст. 184 КЗпП),
звільненої на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, може бути
стягнена відповідно до правил ст. 236 КЗпП.
Також слід зауважити, що у ст. 184 КЗпП не
конкретизуються статті 40 – 41 КЗпП, у яких
безпосередньо йдеться про звільнення працівника з ініціативи роботодавця, а тому звільнення відповідних категорій жінок не можливо і за
іншими підставами, які можуть кваліфікуватися
№ 13 (145), 3 липня 2017
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як звільнення (розірвання трудового договору)
з ініціативи роботодавця.
Для того щоб відповідні категорії жінок могли
користуватися передбаченими законодавством
гарантіями, вони повинні мати відповідні підтверджуючі документи: свідоцтво про народження дитини, відповідні документи про інвалідність дитини, довідки з органів реєстрації
актів громадянського стану тощо.
Що стосується поняття «одинокої матері», то
воно було визначено у п. 9 постанові Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9, згідно з яким — це жінка, яка не перебуває
у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини
якої відсутній запис про батька дитини або запис
про батька зроблено у встановленому порядку
за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама.
Разом з тим у п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР визнано одиноку матір як таку, що
виховує дитину без батька. Отже, участь батька
або інших осіб винятково в утриманні дитини не
позбавляє матір статусу одинокої.

Працівники молодше
вісімнадцяти років

Відповідно до ст. 198 КЗпП звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи
роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою
районної (міської) служби у справах дітей. При
цьому провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування
звільнення працівників, молодше вісімнадцяти років, з підстав, зазначених у:
— п. 1 ст. 40 КЗпП — у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників;
— п. 2 ст. 40 КЗпП — у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають
продовженню даної роботи;
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— п. 6 ст. 40 КЗпП — у випадку поновлення
на роботі працівника, який раніше виконував
цю роботу.
Таким чином, на відміну від ст. 184 КЗпП, яка
регулює питання звільнення окремих категорій
жінок, у ст. 198 КЗпП фактично передбачена у
деяких випадках можливість звільнення за ініціативи роботодавця і без обов’язкового працевлаштування, якщо на це буде згода відповідної служби у справах дітей, наприклад,
згідно з:
— п. 3 ст. 40 КЗпП — у випадку систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього
трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення;
— п. 4 ст. 40 КЗпП — у випадку прогулу (в т. ч.
відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
— п. 5 ст. 40 КЗпП — у випадку нез’явлення на
роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не
рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо
законодавством не встановлений триваліший
строк збереження місця роботи (посади) при
певному захворюванні (але за працівниками,
які втратили працездатність у зв’язку з трудовим
каліцтвом або професійним захворюванням,
місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності).
Також на відміну від зазначених категорій жінок, для працівників молодше вісімнадцяти років не передбачене обов’язкове працевлаштування після закінчення строкового трудового
договору. Не потрібно у цьому випадку і згода на
звільнення відповідної служби у справах дітей.
Кадровикам також слід звернути увагу на
ст. 200 КЗпП, у якій мова йде про участь молодіжних організацій у розгляді питань праці та
побуту молоді, і зокрема зазначається, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) підприємства й роботодавець мають розглядати питання
звільнення молодих працівників за участю
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представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором.
Зауважимо, що фактичний соціальний захист
працівників молодше вісімнадцяти років забезпечується у законодавстві не лише шляхом утруднення або унеможливлення їх звільнення з ініціативи роботодавця у відповідних випадках, але
також і навпаки — шляхом їх звільнення в окремих випадках. Зокрема, згідно зі ст. 199 КЗпП
батькам, усиновителям і піклувальникам неповнолітнього, а також державним органам та
службовим особам, на яких покладено нагляд і
контроль за додержанням законодавства про
працю, надається право вимагати звільнення
неповнолітніх (розірвання з ними трудового договору, у тому числі строкового) у випадках,
коли продовження чинності трудового договору:
— загрожує здоров’ю неповнолітнього;
— порушує законні інтереси неповнолітнього.
Також іноді у деяких кадровиків можуть виникати питання щодо визначення понять «молодь», «неповнолітній» та їх співвідношенням із
поняттям «працівник молодше вісімнадцяти років», які застосовуються у КЗпП, але при цьому
в ньому не наводяться конкретні визначення
цих понять (відповідні вікові межі). Тому для
правильного визначення зазначених категорій
можна звернутися до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні» від 5 лютого 1993 р. № 2998-ХІІ (далі —
Закон № 2998), у ст. 1 якого визначено, що молодь, молоді громадяни — це громадяни України віком від 14 до 35 років. Також у цій же статті
встановлюються і вікові межі такої категорії,
як неповнолітні, тобто це громадяни віком до
18 років.

Молодь і молоді громадяни

Як видно із наведеного, поняття «молодь»
включає не лише працівників молодше вісімнадцяти років, але і працівників більш старшого віку,
але до 35 років. Для таких «старших молодих»
працівників законодавством не передбачені такі
«безпосередні» соціальні гарантії і переваги щодо
звільнення, як для працівників молодше вісімнадцяти років, але для деяких категорій передбачені соціальні гарантії і переваги щодо пра№ 13 (145), 3 липня 2017
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цевлаштування, що фактично означає і певні
«непрямі» для них переваги також і під час звільнення. Зокрема, у ст. 196 КЗпП перелічені такі
категорії «молоді», які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню:
— молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом
шести місяців після закінчення або припинення
навчання) і вперше приймається на роботу;
— молодь, яка звільнилася 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 (протягом шести місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу.
Для зазначених категорій молодих громадян,
а також деяких інших категорій працівників, перелічених у ст. 196 КЗпП, підприємствам встановлюється квота щодо працевлаштування відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»
5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067).
Зокрема відповідно до частин 2, 3 ст. 14 Закону
№ 5067 для підприємств із чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб встановлюється квота
у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Для забезпечення дотримання роботодавцями зазначеної квоти відповідно до вимог
ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 роботодавці зобов’язані
щороку інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
у встановленому ним порядку.
Таким чином, у разі прийняття рішення роботодавцем щодо доцільності звільнення за власної
ініціативи відповідного «молодого» працівника,
йому слід враховувати і необхідність дотримання
зазначеної квоти щодо працевлаштування певних категорій осіб. Тобто на місце звільненого
«молодого» працівника, він фактично може прийняти не будь-якого іншого працівника, а лише
такого, який підпадає під дію зазначеної квоти,
і зовсім не факт, що такий новий працівник буде
кращим (з кращою кваліфікацією або досвідом
роботи), ніж звільнений, адже коло можливих
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претендентів на вакантну посаду у цьому випадку може бути достатньо «вузьким». Тому інколи
для роботодавця при рівних інших умовах (однакової кваліфікації тощо) під час вирішення питання щодо звільнення певних працівників варто
надати перевагу саме молодим або відповідним
іншим працівникам, які підпадають під дію квоти, а тому можна сказати, що такі працівники
фактично мають певні переваги (хоча і не формального характеру) щодо їх можливого звільнення з ініціативи роботодавця.
Аналогічні висновки можна також розповсюдити і на категорії працівників, які є інвалідами.
Такі працівники не підпадають під дію зазначеної квоти, але для них також встановлені певні
нормативи щодо працевлаштування. Зокрема
згідно зі ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р. № 875-XII на підприємстві
кількість спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів має відповідати встановленому нормативу — 4% середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового
складу за рік, а для штатної чисельності від 8 до
25 осіб — один працівник.

Члени профспілкових органів

Передбачені у законодавстві певні особливості щодо звільнення і такої категорії працівників
підприємства, як працівники, що були обрані до
профспілкових органів. Зокрема у ст. 252 КЗпП
зазначається, що звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства (у т. ч.
структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається
виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності:
— попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є;
— вищого виборного органу цієї професійної
спілки (об’єднання професійних спілок).
Крім того, звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства не допускається
протягом року після закінчення строку, на
який обирався цей склад (крім випадків повної
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ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я, що перешкоджає
продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).
Разом з тим зазначена гарантія не надається
працівникам у разі дострокового припинення
повноважень у цих органах:
— у зв’язку з неналежним виконанням своїх
обов’язків;
— за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано зі станом здоров’я.

Уповноважені найманими
працівниками особи
з питань охорони праці

Певною мірою подібними до особливостей
звільнення членів профспілкових органів є і особливості звільнення уповноваженої найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694), у разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена
найманими працівниками особа.
Зокрема, згідно зі ст. 42 Закону № 2694, зазначені особи мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог
щодо охорони праці і вносити обов’язкові для
розгляду роботодавцем пропозиції про усунення
виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці. При цьому якщо
уповноважені найманими працівниками особи
з питань охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до
органу державного нагляду за охороною праці.
Зрозуміло, що зазначені повноваження уповноваженої найманими працівниками особи з
питань охорони праці та її можливі дії у зв’язку
з цими повноваженнями інколи можуть не сподобатися роботодавцю, бо вони можуть додати
йому зайвого клопоту і тому він може спробувати звільнити таку особу при першій нагоді. Тому
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для захисту трудових прав уповноваженої особи
та утруднення можливості її звільнення, у ч. 3
ст. 42 Закону № 2694 зазначено, що не можуть
бути обмежені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків
уповноважених найманими працівниками осіб
з питань охорони праці. Звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності таких працівників здійснюється
лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним договором.

Загальні соціальні гарантії
щодо звільнення

Крім надання певних гарантій і переваг у сфері праці щодо звільнення окремим категоріям
працівників, чинним законодавством передбачені й певні соціальні гарантії щодо звільнення
і для усіх працівників, якщо вони на час звільнення фактично перебувають в умовах, коли потрібен їх додатковий соціальний захист. Зокрема, згідно з ч. 4 ст. 40 КЗпП не допускається
звільнення працівника з ініціативи роботодавця:
— в період його тимчасової непрацездатності
(крім звільнення за п. 5 ст. 40, тобто у зв’язку з
нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності
і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи
(посади) при певному захворюванні);
— у період перебування працівника у відпустці.
Разом з тим, зазначене правило не поширюється
на випадок повної ліквідації підприємства, у випадку якого можливо звільнення зазначених
працівників, при чому без обов’язкового працевлаштування (якщо такі працівники не належать
до відповідних «пільгових» категорій працівників, про які йшлося вище). Також у зазначені періоди фактично передбачена можливість звільнення відповідних працівників, якщо воно
відбувається не з ініціативи роботодавця.

Марія КОХАНОВСЬКА,
експерт
з кадрового діловодства
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи можна працівника, який працює за сумісництвом, звільнити у зв’язку
з можливістю прийняття на роботу основного працівника на цю посаду?
Така підстава для звільнення можлива лише
на державному підприємстві.
У п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ, організацій, затвердженого спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів
України від 28 червня 1993 р. № 43, передбачено можливість звільнення працівника з роботи
за сумісництвом у разі прийняття працівника,
який не є сумісником, але цей нормативно-правовий акт поширюється лише на працівників
державних підприємств, установ і організацій
(далі — підприємство).
Отже, якщо у Вас саме державне підприємство, то припинення трудового договору з сумісником може бути проведено внаслідок
прийняття на відповідну посаду іншого працівника як на основне місце роботи. Попереджати сумісника про наступне звільнення за цією
підставою не обов’язково, необхідності подання

працівником заяви про звільнення за таких обставин законодавством також не встановлено
(адже це звільнення проводиться не за бажанням працівника), виплата вихідної допомоги не
передбачена.
Водночас зверніть увагу, що, виходячи зі змісту ст. 431 Кодексу законів про працю України,
звільнення з роботи за сумісництвом у зв’язку
з прийняттям на роботу іншого працівника,
який не є сумісником, вважається розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця — а це означає, що за такою підставою
працівника не можна звільняти в період його
тимчасової непрацездатності чи в період перебування у відпустці.
Якщо у Вас підприємство не державне, то можливості звільнення з роботи за сумісництвом
працівника у зв’язку з прийняттям на цю роботу
працівника, який не є сумісником, немає — загальне законодавство про працю не містить такої підстави для звільнення.

Працівник, який звільняється за власним бажанням, вимагає, аби йому
видали копію наказу про звільнення, але відмовляється написати про
це заяву — чи повинні ми йому видавати копію наказу за таких обставин?
Так, повинні.
Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу законів про
працю України у разі звільнення працівника
з ініціативи роботодавця працівникові зобов’язані в день його звільнення видати копію наказу про звільнення з роботи, а в інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. При цьому ані
у зазначеній, ані в інших правових нормах не
передбачається, що вимога працівника має
бути саме письмовою — тобто законодавство
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не покладає на працівника, який бажає отримати копію наказу про звільнення з будь-якої підстави, оформлювати свою вимогу у вигляді заяви (усної вимоги цілком достатньо).
Таким чином, якщо працівник вимагає копію
наказу про звільнення за власним бажанням
в усній формі, роботодавець має задовольнити
бажання працівника (незрозуміло, чому така
проста дія викликає якісь ускладнення, натомість як її невиконання вважатиметься порушенням трудового законодавства).
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Чи може працівник вимагати розірвання строкового трудового договору протягом тижня, якщо його було укладено на час відсутності основного працівника
(на період його відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку)?
Так, може, але лише за наявності поважних
причин.
Відповідно до ст. 39 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника за наявності таких підстав:
— хвороба або інвалідність працівника, які
перешкоджають виконанню роботи за договором (хвороба або інвалідність працівника, а також той факт, що вони перешкоджають виконанню роботи за укладеним договором, мають
бути підтверджені медичним висновком);
— порушення роботодавцем законодавства
про працю, колективного або трудового договору (зверніть увагу, що у разі звільнення за цією
підставою працівникові, згідно зі ст. 44 КЗпП,
виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку);
— у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП
(переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість, вступ до навчального закладу, неможливість проживання у даній місцевості (підтверджена медичним висновком), вагітність,
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом, догляд
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного

висновку або інвалідом I групи, вихід на пенсію,
прийняття на роботу за конкурсом та інші поважні причини).
За наявності підстав, наведених вище, роботодавець не може відмовити працівникові у
звільненні — він зобов’язаний звільнити працівника в день, зазначений у заяві про звільнення.
А оскільки дострокове припинення строкового
трудового договору можливе тільки на вимогу
працівника, то його заява про звільнення (Зразок 1) є обов’язковою підставою для видання
відповідного наказу (Зразок 2). До того ж, законодавством не встановлено обов’язкового терміну попередження про звільнення за цією підставою — отже працівник може подати заяву в
будь-який час, навіть у день звільнення (звісно,
додавши до неї документ, що підтверджує право
працівника вимагати дострокове звільнення).
З іншого боку, працівник не вправі наполягати на достроковому звільненні, якщо для цього
немає поважних причин. Якщо ж працівник
просить роботодавця про дострокове розірвання строкового трудового договору, не маючи
для цього підстав, передбачених законодавством, а роботодавець погоджується його звільнити, то це вже вважатиметься припиненням
трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (угода
сторін).
Зразок 1
Директору ТОВ «Літо»
Сазоненку П. С.
заступника головного бухгалтера
Сергійчук Дарини Василівни

Заява
Прошу звільнити мене 16 червня 2017 р. за ст. 39 КЗпП за власним бажанням у зв’язку з
доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку. До заяви додаю копію свідоцтва про
народження дитини.
15.06.2017 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТО»
НАКАЗ
16.06.2017 р.

м. Київ

№ 91-п

Про звільнення
Сергійчук Д. В.
ЗВІЛЬНИТИ:
СЕРГІЙЧУК Дарину Василівну, заступника головного бухгалтера, 16 червня 2017 р. за
власним бажанням у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного
віку, ст. 39 КЗпП України.
Виплатити Сергійчук Д. В. грошову компенсацію за 12 календарних днів невикористаної
щорічної відпустки.
Підстава: 1. Заява Сергійчук Д. В. від 15.06.2017 р..
2. Копія свідоцтва про народження Сергійчук Марії Сергіївни.
Директор

Сазоненко

П. С. Сазоненко

З наказом ознайомлена:
16.06.2017 р.

Сергійчук

Д. В. Сергійчук

Працівник подав заяву про звільнення за угодою сторін, з якою роботодавець
погодився (написав на заяві резолюцію «Згоден» та видав відповідний наказ) —
чи може працівник відкликати свою заяву про звільнення напередодні дня
звільнення, якщо роботодавець не погоджується на її відкликання?
Ні, не може.
У п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова Пленуму ВСУ № 9) зазначено, що працівник, який попередив роботодавця про розірвання
трудового договору, укладеного на невизначений
строк, має право до закінчення строку попередження відкликати свою заяву і звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце
не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації. Тобто
про право працівника відкликати свою заяву про
звільнення йдеться лише у разі звільнення за
власним бажанням працівника.
Водночас у п. 8 Постанови Пленуму ВСУ № 9
зазначено, що у випадку досягнення домовле№ 13 (145), 3 липня 2017

ності між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (тобто за угодою
сторін) договір припиняється у строк, визначений сторонами. І анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди на це
роботодавця і працівника. Тобто після того, як
угоду про звільнення досягнуто, жодна із сторін
не може в односторонньому порядку її скасувати.
Таким чином, якщо працівник ініціював своє
звільнення за угодою сторін, а роботодавець погодився на це й видав відповідний розпорядчий
документ (наказ), то працівник в односторонньому порядку (як це може мати місце у разі
звільнення за власним бажанням) відкликати
свою заяву про звільнення й відмовитися від
угоди щодо звільнення не вправі.
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