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СПИСОК

Список нормативно-правових актів та скорочень
 Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (далі — Конституція);
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X (далі — КупАП);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067);
 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-ХII (далі — Закон № 875);
 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р.
№ 1706-VII (далі — Закон № 1706);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 постанова КМУ «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. № 597 (далі — Постанова № 597);
 постанова КМУ «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28 березня 1997 р.
№ 278 (далі — Постанова № 278);
 постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413);
 постанова КМУ «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства» від 27 травня 2013 р. № 437 (далі — Постанова № 437);
 постанова КМУ «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства» від 15 листопада 2017 р. № 858 (далі — Постанова № 858);
 постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245);
 указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних
роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX (далі — Указ № 310);
 наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» від 22 березня 1996 р. № 59 (далі — Наказ № 59);
 наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Форми трудового
договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації
трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» від 8 червня
2001 р. № 260 (далі — Наказ № 260);
 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників,
затверджене постановою КМУ від 19 березня 1994 р. № 170 (далі — Положення № 170);
 Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28 березня 1997 р.
№ 278 (далі — Список № 278);
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 Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату
ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99 (далі — Положення № 275);
 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів
України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення № 43);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29
липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246);
 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
(НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ);
 фізична особа — підприємець (далі — ФОП);
 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК);
 правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР).
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Алгоритм прийняття особи
на роботу

Етапи прийняття на роботу нового працівника покроково наведені в таблиці. Вони потребують
детального роз’яснення, тож розглянемо їх далі докладніше.
Подання документів для працевлаштування

Укладення трудового договору в письмовій формі
або
Написання заяви про прийняття на роботу

Видання наказу про прийняття на роботу

Ознайомлення працівника з:
ПВТР
колективним договором (за наявності)
посадовою (робочою) інструкцією
наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу

Направлення на інструктажі з охорони праці

Оформлення трудової книжки та її заповнення
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Заповнення особової картки форми № П-2

Заведення особової справи

Подання документів для
працевлаштування
Для працевлаштування відповідно до статті 24
КЗпП подаються такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний код), документ про
освіту, трудова книжка, за потреби — документ
про стан здоров’я (в т. ч. про інвалідність) та
інші документи. До інших можуть належати
такі документи, як, наприклад, військовий
квиток (посвідчення про приписку до призовної
дільниці), свідоцтво про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, пенсійне
посвідчення, посвідчення учасника бойових дій,
особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника
війни, чорнобильське посвідчення відповідної
категорії, свідоцтво про народження дитини
(дітей), документ, що підтверджує статус одинокої матері, документ, що засвідчує встановлення дитині інвалідності тощо, довідка про
звільнення (для звільнених з місць відбування
кримінального покарання) тощо.
Паспорт (ID-картка). Обов’язок громадянина надати під час працевлаштування паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
визначено частиною другою статті 24 КЗпП.
Тобто особа, яка працевлаштовується, може
подавати не просто паспорт у паперовому
варіанті, вона також може подати паспорт громадянина України у формі пластикової картки
типу ID-1 з безконтактним електронним носієм
(ID-картка), що затверджена постановою КМУ
«Про затвердження зразка бланка, технічного
опису та Порядку оформлення, видачі, обміну,
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пересилання, вилучення, повернення державі,
визнання недійсним та знищення паспорта
громадянина України» від 25 березня 2015 р.
№ 302.
Якщо особа не є громадянином України,
вона пред’являє паспорт (ID-картку) своєї
держави. Статтею 200 КУпАП передбачено, що
прийняття посадовими особами підприємств
на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами тягне за собою накладення
штрафу в розмірі від 1 до 3 нмдг, а те саме
повторне протягом року порушення — від 10
до 14 нмдг.
Для працевлаштування іноземців* необхідно отримати дозвіл від центру зайнятості.
Особи віком 14–15 років подають свідоцтво про
народження. Нагадаємо, що згідно зі статтею
188 КЗпП у разі прийняття на роботу непов
нолітнього потрібно отримати згоду одного з
батьків або особи, що його замінює (бажано в
письмовій формі).
До паспорта у «книжковому» варіанті після
досягнення особою 25- і 45-річного віку вклею
ються нові фотокартки. Якщо фотокартки, що
відповідають віку особи, не вклеєні, паспорт
вважається недійсним. Термін дії паспорта у такому вигляді не обмежується, проте
ID-картки мають граничні строки дії, які зазначаються на лицьовому боці документа, тому
під час працевлаштування осіб з ID-картками
звертайте на це увагу.
Особам, які не досягли 18-річного віку,
ID-картки видаються на чотири роки, а осо* Про працевлаштування іноземців див. с. 45 цього спецвипуску.
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бам, які досягли повноліття, — на кожні 10 років
(ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» від 20 листопада
2012 р. № 5492-VI).
Відповідно до статті 25 КЗпП забороняється
вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу,
відомості про реєстрацію місця проживання
чи перебування. Відсутність реєстрації місця
проживання або реєстрація в іншому населеному пункті не є підставою для відмови в
прийнятті на роботу. Варто зауважити, що
така інформація в ID-картках не міститься. За
бажанням надати інформацію щодо реєстрації
свого місця проживання особа, яка володіє
ID-карткою, окрім самої картки може надати
роботодавцю довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного
реєстру, форму якої затверджено постановою
КМУ «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного демографічного реєстру
та надання з нього інформації, взаємодії між
уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації» від 18 жовтня
2017 р. № 784.
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків. Він вноситься до особової
картки працівника форми № П-2 та передається до бухгалтерії для нарахування заробітної
плати та сплати внесків, податків та подання
звітності. Варто зауважити, що до ID-карток
осіб, які працевлаштовуються, інформація
про реєстраційний номер може бути внесена,
а отже, немає потреби вимагати від особи
довідку про його присвоєння.
У паспортах (паперових) осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера через
релігійні переконання, ставиться відмітка про
наявність у них права здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта. Те
саме стосується й ID-карток. У разі наявності
повідомлення про відмову від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
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податків з Державного реєстру фізичних осіб —
платників податків (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття зазначеного номера та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий
орган) у відповідному полі проставляється слово
«відмова». У разі відсутності інформації це поле
не заповнюється. Пам’ятайте, що відсутність у
таких осіб реєстраційного номера не може бути
підставою для відмови у прийнятті на роботу.
Документ про освіту. Як зазначено в статті 24 КЗпП, у випадках, передбачених законодавством, працівник під час прийняття на роботу подає документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію). Вимоги до освіти визначаються
посадовою інструкцією та відповідним випуском Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників.
Під час прийняття на роботу працівник
подає документ, що підтверджує відповідний
рівень освіти.
Трудова книжка. Без трудової книжки прий
маються на роботу лише сумісники або особи,
які працевлаштовуються вперше. В усіх інших
випадках працівник зобов’язаний подати трудову книжку, яка після прийняття його на роботу
заповнюється фахівцем кадрової служби*.
Документ про стан здоров’я. Законодав
ством встановлено необхідність проходження попереднього (до прийняття на роботу)
медичного огляду для працівників, зайнятих
на важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, а також осіб
віком до 21 року. Прийняття на роботу таких
категорій працівників здійснюється тільки після
надання ними документа про результати попереднього медичного огляду з висновком про
можливість виконувати запропоновану роботу.
Особи з інвалідністю під час укладання
трудового договору повинні надати довідку до
* Про трудові книжки читайте на с. 50 цього спецвипуску.
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акта огляду МСЕК та індивідуальну програму
реабілітації, адже укладення трудового договору з особою, якій відповідно до наданих документів запропонована робота протипоказана
за станом здоров’я, заборонено. Індивідуальна
програма реабілітації особи з інвалідністю
розробляється для всіх без винятку осіб з інвалідністю та є обов’язковою для виконання
роботодавцями.
Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці). Військовий квиток або тимчасове посвідчення, видане замість
нього, пред’являють військовозобов’язані,
посвідчення про приписку до призовної дільниці — призовники. За прийняття на роботу
осіб, які не перебувають на військовому обліку
за місцем проживання, згідно зі статтею 2113
КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1
до 3 нмдг.
Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Його надання
під час укладення трудового договору передбачено пунктом 17 постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22 серпня 2000 р. № 1306. Однак
на сьогодні відповідно до пункту 11 розділу VIII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
№ 2464 видача, одержання та пред’явлення
посвідчення застрахованої особи призупинені до 1 січня 2020 р. Але за його наявності
особа, яка працевлаштовується, може його
надавати.
Пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, чорнобильське
посвідчення відповідної категорії, свідоцтво
про народження дитини (дітей), документ, що
підтверджує статус одинокої матері, документ,
що засвідчує встановлення дитині інвалідності
тощо, пред’являються для надання працівникам трудових пільг і гарантій, передбачених
законодавством.
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Оформлення працівника
Трудовий договір у письмовій формі або
заява про прийняття на роботу
Трудовий договір з працівником може укладатися як в усній, так і у письмовій формі.
Відповідно до статті 24 КЗпП додержання письмової форми є обов’язковим в окремих випадках*. Для підтвердження бажання розпочати
трудові відносини працівник має написати заяву
про прийняття на роботу.
Як правило, заява пишеться працівником від
руки в довільній формі, проте можливе виготовлення спеціального бланка заяви про прийняття
на роботу. В останньому випадку важливо, щоб
працівник підписав його особисто. У ній зазначаються основні умови трудового договору: посада,
на яку претендує особа, дата прийняття на роботу,
посадовий оклад, строк (якщо укладається строковий трудовий договір), строк випробування
(якщо сторони домовились про нього), режим
робочого часу (в разі встановлення неповного робочого часу або індивідуального режиму
роботи), бажання працювати за сумісництвом
(якщо приймається на роботу сумісник).
На заяві працівника керівник підприємства
накладає резолюцію, ставить дату та скріп
лює це своїм підписом. Заява із резолюцією
керівника є підставою для видання наказу про
прийняття на роботу.

Видання наказу про прийняття на роботу
Зауважимо, що незалежно від того, в якій
формі укладається трудовий договір — письмовій
чи усній, його укладення оформляється наказом
про прийняття на роботу. Видання наказу про
прийняття на роботу є обов’язковим навіть у разі
укладення трудового договору в письмовій формі
та описання в ньому всіх істотних і додаткових
умов. Оформлення трудових відносин саме наказом — пряма вимога статті 24 КЗпП.
* Про оформлення трудового договору в письмовій
формі див. с. 13 цього спецвипуску.

Кадровик України

Алгоритм прийняття особи на роботу

Наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489 затверджено типову форму
№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття
на роботу». Поряд із типовою формою допускається оформлення наказу про прийняття на роботу на бланку підприємства. Такий
бланк має містити всі реквізити типової форми
№ П-1, а також всі ключові моменти трудового
договору.
Перед підписанням керівником підприємства наказ про прийняття на роботу (його
проект), за потреби, може візуватися посадовими особами підприємства — головним
бухгалтером, начальником юридичного відділу,
безпосереднім керівником тощо.
Після підписання керівником підприємства
наказ реєструється, після чого він вважається
таким, що набуває чинності. Форма реєстрації
кадрових наказів жодним нормативно-правовим актом не встановлена. На сьогодні чинною
залишається форма книги реєстрації кадрових
наказів, наведена Міністерством праці та соціальної політики України в листі від 19 жовтня
2005 р. № 09-487.
Після реєстрації наказу з ним необхідно
ознайомити працівника під підпис у цьому
ж наказі. Поряд із підписом він зазначає дату
ознайомлення.
Наказ може видаватися в кількох примірниках. Один з них зберігається у справі кадрової
служби, а інший примірник (або копія) передається до бухгалтерії під підпис у книзі реєстрації. Ще один примірник (копія або витяг наказу)
додається до особової справи працівника.

їх впливу на здоров’я, про права на пільги та
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного
договору.
Права та обов’язки працівника визначені
в посадовій (робочій) інструкції. Основним
підтвердженням того, що працівник з ними
ознайомлений, є його підпис.
Підпис працівника про ознайомлення з
колективним договором і ПВТР не вимагається,
але його бажано отримати. Рекомендується
завести спеціальний журнал, в якому можна
фіксувати ознайомлення працівників із зазначеними вище та іншими локальними документами (наприклад, положенням про оплату праці,
комерційну таємницю підприємства тощо).

Ознайомлення працівника
з локальними документами

Роботодавець зобов’язаний проінструктувати
працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
Інструктажі проводяться службою охорони
праці або відповідальними особами, а відділ

Статтею 29 КЗпП передбачено обов’язок роботодавця проінформувати працівника під підпис
про умови праці, наявність на його робочому
місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки
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Подання повідомлення
про прийняття на роботу
Частиною третьою статті 24 КЗпП визначено,
що працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, та
повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та
реалізації державної політики з адміністрування
ЄСВ про прийняття працівника на роботу відповідно до порядку, встановленого Постановою
№ 413*.

Інструктажі з охорони праці

* Про подання повідомлення до ДФСУ див. на с. 18
цього спецвипуску.
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кадрів лише направляє працівника на інструктажі. Для відстеження їх проходження працівниками рекомендується розробити внутрішній
документ, наприклад, контрольний лист проходження інструктажів. Програма проведення
інструктажів розробляється й узгоджується
уповноваженими роботодавцем особами та
затверджується керівником підприємства. Облік
проведення інструктажів ведеться в журналах
формату А4 (210 мм × 297 мм), які мають
бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печаткою й зберігатися в безпосереднього керівника робіт (особи, яка проводить інструктаж).
Без проходження в установлені строки інструктажів працівники до роботи не допускаються.
Працівники під час прийняття на роботу та
періодично повинні проходити на підприємстві
інструктажі з питань охорони праці, надання
першої допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій в
разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і
стихійних лих.
Порядок проведення інструктажів з питань
охорони праці на підприємствах регламентує
Типове положення № 15. На його основі, з урахуванням специфіки виробництва та вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, на
підприємствах розробляються і затверджуються положення про навчання з питань охорони
праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, з якими мають бути ознайомлені
працівники (п. 3.2 Типового положення № 15).
Вступний інструктаж проводиться:
 з усіма працівниками, які приймаються
на постійну або тимчасову роботу, незалежно
від їх освіти, стажу роботи та посади;
 з працівниками інших організацій, які
прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у виробничому процесі або
виконують інші роботи для підприємства;
 з учнями та студентами, які прибули на
підприємство для проходження трудового або
професійного навчання;
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 з екскурсантами в разі екскурсії на під-

приємство.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження)
роботодавця, який в установленому Типовим
положенням № 15 порядку пройшов навчання
та перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті
охорони праці або в приміщенні, що спеціально
для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та
наочних посібників за програмою, розробленою
службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість
інструктажу затверджуються роботодавцем.
Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу
відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, вноситься в журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за
формою, наведеною в додатку 5 до Типового
положення № 15, який зберігається службою
охорони праці або працівником, що відповідає
за проведення вступного інструктажу, а також
у наказ про прийняття працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться до
початку роботи безпосередньо на робочому
місці з:
 новоприйнятим (постійно чи тимчасово)
працівником на підприємство або до фізичної
особи, яка використовує найману працю;
 працівником, який переводиться з одного
структурного підрозділу підприємства до іншого;
 працівником, який виконуватиме нову
для нього роботу;
 відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у
виробничому процесі на підприємстві.
Такий інструктаж проводиться з учнями,
курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:
 до початку трудового або професійного
навчання;

Кадровик України

Алгоритм прийняття особи на роботу

 перед виконанням кожного навчального

завдання, пов’язаного з використанням різних
механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці
проводиться індивідуально або з групою осіб
одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Заповнення трудової книжки,
картки № П-2 та особової справи
Оформлення трудової книжки та її
заповнення
Питання ведення трудових книжок викладені на с. 50–56 цього спецвипуску.

Заповнення особової картки форми
№ П-2
Про особливості заповнення особової картки
форми № П-2 див. на с. 57–60 цього спецвипуску.

Ведення особової справи
Зауважимо, що ведення особових справ для
підприємств недержавної форми власності не
є обов’язковим, а тому це питання вирішується
самостійно кожним підприємством. Це може
бути зібрання документів, складених до одного файлу, що зберігаються разом з файлами
інших працівників в одній папці, або заведена
на кожного працівника окрема папка.
Готуючи документи до заведення особової
справи необхідно впевнитись, що всі вони є в
наявності, що копії особових документів мають
задовільну якість та зроблені в повному обсязі, що працівник поставив свій підпис на всіх
документах, де це потрібно.
На деяких підприємствах передбачено підписання працівниками під час прийняття їх на
роботу додаткових документів — договору
про матеріальну відповідальність (повну індивідуальну або колективну), зобов’язання про
нерозголошення комерційної таємниці, інші
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зобов’язання, анкети тощо. Такі документи не є
обов’язковими, але якщо вони на підприємстві
розроблені, то працівник може їх заповнити
або підписати.
Також на цьому етапі доцільним буде вручення працівнику письмового повідомлення
про включення його персональних даних до
бази персональних даних, володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору даних
та осіб, яким передаються його персональні
дані, що передбачено Законом України «Про
захист персональних даних» від 1 червня
2010 р. № 2297-VI. Працівник може надати згоду на запит, обробку, використання та
зберігання інформації з Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до статті 17
Закону № 2464. Оскільки форма такої згоди не
затверджена, вона може надаватися в довільній
формі. Після цього можна розпочинати підготовку документів, необхідних для заведення
особової справи.
Порядок ведення особових справ нормативно-правовими актами не встановлений, за
винятком державних службовців, особові справи
яких ведуться відповідно до Порядку ведення
та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного
агентства України з питань державної служби
від 22 березня 2016 р. № 64.
Особова справа має містити такі документи:
 особову картку державного службовця
встановленого зразка;
 текст Присяги державного службовця,
скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну
службу);
 копію паспорта державного службовця;
 копію облікової картки платника податків
(окрім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід-
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ний контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті);
 копії документів про освіту, науковий
ступінь, вчене звання;
 копію трудової книжки (у разі наявності);
 копію військового квитка (у разі наявності);
 копії документів про надані пільги (у разі
наявності);
 довідку про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII
або копію відповідної довідки;
 довідку про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682VII або її завірену в установленому порядку
копію;
 заяву про призначення на посаду;
 копію акта про призначення на посаду;
 витяг із протоколу засідання конкурсної
комісії в разі, якщо призначення здійснюється
за результатами конкурсу;
 копію акта органу вищого рівня про призначення на посаду (у випадках, передбачених
законодавством);
 погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на
посади державних службовців.
Окрім цього, варто наголосити, що згідно
з пунктом 493 Переліку типових документів,
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що створюються під час діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, до особових справ входять:
 заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, звільнення;
 анкети;
 автобіографії;
 копії та витяги з наказів про прийняття,
переміщення, звільнення, оголошення подяк;
 копії особистих документів;
 декларації держслужбовців;
 характеристики;
 листки з обліку кадрів.
Відповідно до згаданого Переліку особові
справи ведуться на:
 керівників організацій;
 відомих політичних діячів;
 членів творчих спілок;
 осіб, які мають найвищі ступені відзнаки,
почесні звання;
 осіб, які мають наукові ступені та вчені
звання;
 службовців, професіоналів, фахівців,
наукових працівників, які не мають наукових
ступенів і вчених звань;
 штатних та виборних працівників громадських організацій;
 осіб, які працюють за сумісництвом.

Кадровик України
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Т

рудовий договір може укладатися як
в усній, так і в письмовій формі. Статтею 24 КЗпП визначено, що додержання
письмової форми є обов’язковим у таких
випадках:
 організований набір працівників (може
проводитися відповідно до постанови КМУ
«Про переселення сімей у сільську місцевість та
організований набір робітників» від 11 жовтня
1991 р. № 253);
 укладення трудового договору про роботу
в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я (законодавством
не встановлено конкретного переліку, проте, на
нашу думку, для визначення кола робіт, для яких
є обов’язковим укладення трудового договору в
письмовій формі, можна керуватися Списком
виробництв, робіт, професій і посад працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним нервовоемоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право
на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер, затвердженим постановою КМУ від
17 листопада 1997 р. № 1290);
 укладення контракту;
 працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
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 укладення трудового договору з неповно-

літнім (ст. 187 КЗпП);
 укладення трудового договору з фізичною особою — роботодавцем;
 випадках, передбачених законодавством
України (наприклад, укладення трудового договору в письмовій формі передбачено для працівників, діяльність яких пов’язана з державною
таємницею (постанова КМУ «Про встановлення
письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною
таємницею» від 16 листопада 1994 р. № 779),
для працівників, які проходять альтернативну
службу (ст. 15 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня
1991 р. № 1975-XII).
Законодавством не встановлено загальної
типової форми письмового трудового договору, тому на кожному підприємстві її розробляють самостійно. Для цього можна скористатися
формою трудового договору між працівником
і фізичною особою, яка використовує найману
працю, затвердженою Наказом № 260, або
типовою формою трудового договору з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею, затвердженою наказом
Державного комітету України з питань державних секретів від 8 грудня 1994 р. № 44.
У трудовому договорі має бути вказано його
вид: безстроковий або строковий (із зазначен-
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ням строку) та форму працевлаштування —
основне місце роботи чи сумісництво.
У тексті договору визначаються права та
обов’язки роботодавця і працівника, робочий
час, строки, умови та розмір виплати заробітної плати, строк випробування, обумовлений
сторонами трудового договору, взаємна відповідальність сторін, індивідуальні умови роботи,
додаткові пільги тощо. Шаблон трудового
договору наведено в додатку 1.
Трудовий договір складається у двох примірниках. Обидва підписуються працівником
і роботодавцем (як правило, керівником підприємства), після чого на кожному примірнику
ставиться печатка. Один примірник трудового договору видається працівнику на руки,
інший — зберігається на підприємстві.
Для зберігання письмових трудових договорів можна завести окрему справу або зберігати
їх в особових справах працівників. Інструкцією
з діловодства на підприємстві або іншим внут
рішнім документом можна визначити форму та
порядок реєстрації трудових договорів, укладених у письмовій формі. Наприклад, можна
вести журнал реєстрації трудових договорів
за формою, наведеною в таблиці. Письмовий
трудовий договір є підставою для видання
наказу про прийняття на роботу.
Якщо трудовий договір укладається в усній
формі, працівник повинен написати заяву про
прийняття на роботу, щоб засвідчити своє
волевиявлення й готовність вступити в трудові
відносини. Якщо договір укладається в пись-

Увага!
Видання наказу про прийняття на роботу є
обов’язковим навіть у разі укладення трудового договору в письмовій формі та описання
в ньому всіх істотних і додаткових умов.
Оформлення трудових відносин саме наказом — пряма вимога статті 24 КЗпП.

мовій формі, написання працівником заяви не
є обов’язковим.
Заява пишеться працівником від руки в
довільній формі. У ній зазначаються прізвище,
ім’я, по батькові особи, місце проживання,
у текстовій частині — основні умови трудового договору: посада, на яку претендує особа,
дата прийняття на роботу, посадовий оклад,
строк (у разі укладення строкового трудового
договору), строк випробування (якщо сторони
домовились про це), режим робочого часу
(в разі встановлення неповного робочого часу
або індивідуального режиму роботи). Якщо
укладається трудовий договір про роботу за
сумісництвом, про це також зазначається в
заяві.
Часто на підприємствах виготовляють спеціальні бланки заяв про прийняття на роботу.
Оскільки законодавством прямо не передбачено необхідності подання працівником
заяви про прийняття на роботу, не встановлено й форми цієї заяви. Тому використання

Приклад форми журналу реєстрації трудових договорів
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№ з/п

Дата
укладення

Номер трудового
договору

…

…

…

35

25.01.2018

1687

…

…

…

П. І. Б. працівника, з
яким укладено
трудовий договір
…
Бутенко Олег
Миколайович
…

Підпис працівника в
отриманні примірника
трудового договору
…
Бутенко
…
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бланків допускається, хоча все ж бажано, щоб
заява була написана працівником від руки для
уникнення можливих непорозумінь. Якщо
використовується бланк, важливо, щоб після
його заповнення працівник поставив на ньому
свій підпис і його розшифрування, засвідчивши
таким чином своє бажання укласти трудовий
договір.
На заяві працівника керівник підприємства
ставить резолюцію, дату й підпис. Заява із

резолюцією керівника є підставою для видання
наказу про прийняття на роботу.
Слід зазначити, що написана працівником
заява про прийняття на роботу з резолюцією
керівника не може вважатися письмовою формою трудового договору. Тому у випадках, коли
додержання письмової форми є обов’язковим,
необхідно оформити трудовий договір у вигляді окремого документа під назвою «Трудовий
договір».

Шаблон трудового договору

Додаток 1

Трудовий договір № ___
							
«___» ________ 20__ р.
м. Київ
________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

в особі _________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

який діє на підставі _______________________________________________________________,
іменоване далі Роботодавець, з одного боку, і
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

що іменується далі Працівник, з другого боку, далі разом «Сторони», уклали цей договір про таке.
Працівник приймається на роботу на посаду __________________________________________
до _____________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

I. Загальні положення
1.1. Цей договір є ________________________________________________________________
(безстроковим, строковим із зазначенням строку, укладеним на час
виконання певної роботи із зазначенням, якої саме)

На підставі цього договору виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.
1.2. Працівнику встановлюється строк випробування ______ місяців.
II. Права та обов’язки сторін
2.1. Працівник зобов’язується:
— сумлінно та якісно виконувати обов’язки, визначені цим договором і посадовою інструкцією;
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— дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
<…>
2.2. Працівник має право:
— самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього
посадових обов’язків;
— вносити пропозиції щодо удосконалення виконуваної ним роботи та роботи підприємства в цілому;
— вносити пропозиції щодо змін умов цього договору, що стосуються заробітної плати та соціальних пільг;
<…>
2.3. Роботодавець зобов’язується:
— забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і цим договором;
— виплачувати Працівнику заробітну плату, визначену пунктом __ цього договору;
— забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці;
— обладнати робоче місце Працівника відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці;
— перед початком роботи роз’яснити Працівнику його права та обов’язки і проінформувати про
умови праці;
— ознайомити Працівника з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією;
<…>
2.4. Роботодавець має право:
— вимагати від Працівника виконання трудової дисципліни, якісного виконання посадових обов’язків;
— вимагати від Працівника усунення недоліків, допущених ним у процесі роботи;
— накладати на працівника дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством про працю;
<…>
III. Робочий час
3.1. Працівнику встановлюється режим робочого часу відповідно до правил внутрішнього трудового
розпорядку.
3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень,
погодинна робота тощо): _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати необхідне)

IV. Оплата праці та соціальні гарантії
4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором та посадовою інструкцією Працівника,
Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі ______________________________________
________________________________________________________гривень на місяць.
(цифрами та прописом)
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4.2. Працівнику встановлюється ______________________________________________________
					

(вказати вид доплати, надбавки, інших виплат)

у розмірі _________.
4.3. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та щорічна
додаткова відпустка за особливий характер праці (ненормований робочий день) тривалістю ______
календарних днів.
4.4. До щорічної основної відпустки один раз протягом календарного року Працівнику виплачується
матеріальна допомога в розмірі 50 % посадового окладу.
<…>
V. Відповідальність сторін, вирішення спорів
5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, сторони
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством.
<…>
VI. Припинення дії договору
Цей договір припиняється або може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін у випадках та в
порядку, передбачених чинним законодавством про працю України.
VII. Інші умови
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами (або вказується дата).
7.2. Цей договір укладений у двох примірниках, які зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
Роботодавець: 				
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Працівник:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(повна назва та адреса)		

____________________________________
____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса,
паспортні дані)

__________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)		

(підпис)

________________________
(підпис)
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Повідомлення про прийняття
працівника на роботу
Нагадаємо, що форму та порядок подання повідомлення про прийняття працівника на роботу
затверджено Постановою № 413, яка набрала
чинності 3 липня 2015 р. Умовами Постанови
№ 413 є подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу засобами електронного
зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з
вимогами законодавства у сфері електронного
документообігу та електронного підпису або на
паперових носіях разом із копією в електронній
формі та на паперових носіях, якщо трудові
договори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами до ДФСУ, яка зобов’язана приймати
їх від суб’єктів господарювання.
Повідомлення подається до територіального
органу ДФСУ за місцем обліку підприємства як
платника ЄСВ.
У разі прийняття працівників до філії слід
переглянути положення про філію. Якщо згідно
з цим документом вона наділена правом прий
няття працівників на роботу, повідомлення
подається до територіального органу ДФСУ
за місцем її реєстрації як платника ЄСВ. Адже
відповідно до статті 64 ГКУ підприємство має
право створювати філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи, які не мають статусу
юридичної особи й діють на підставі положення
про них, затвердженого підприємством. Також
за статтею 95 ЦКУ філіями є відокремлені підрозділи юридичної особи, розташовані поза
її місцезнаходженням, які виконують усі або
частину її функцій. Вони наділяються майном
юридичної особи, яка їх створила, та діють на
підставі затвердженого нею положення.
Порядком, передбаченим Постановою
№ 413, установлено, що повідомлення про
прийняття працівника на роботу подається
до ДФСУ власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом
(особою) чи фізичною особою за місцем обліку
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їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком
до початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором одним із чітко визначених
цією постановою способів. Але в Постанові
№ 413 не зазначено, яким саме шляхом паперові носії мають потрапити до ДФСУ, що не
виключає можливості надсилання інформації
поштовим відправленням із повідомленням
про вручення. За умов такого подання датою
повідомлення буде дата надсилання листа відповідно до поштової квитанції (лист Державної
інспекції України з питань праці від 3 серпня
2015 р. № 1364/24/21/01/2298-15).
Якщо процедура подання форми повідом
лення про прийняття працівника в електрон
ному вигляді не є можливою, повідомлення до
ДФСУ можна відвезти самостійно або кур’єром.
Зробити це потрібно до початку роботи працівника, щоб бути впевненим, що підприємство не
припустилося помилки.
Згідно з основним документом, який регулює порядок подання повідомлення (Постанова
№ 413), інформація про прийняття працівника на роботу має бути подана до податкових
органів до початку його роботи. Розглядаючи
чергове звернення, Мінсоцполітики України в
листі від 4 серпня 2015 р. № 432/13/155-15
надало роз’яснення* щодо норм Постанови
№ 413, у якому зазначено, що дата наказу про
прийняття працівника на роботу та дата початку
роботи працівника відрізняються.
Зазвичай на роботу особа приймається за
день/два до планової дати початку трудових
відносин. Проте, вважаємо, не буде помилкою
подання повідомлення в день прийняття пра* Варто зазначити, що питання трудових відносин, установлених статтею 24 КЗпП, належить до компетенції
Мінсоцполітики, а тому для надання роз’яснень щодо законодавства про працю доцільно звертатися саме до міністерства.
ДФСУ лише приймає від суб’єктів господарювання повідом
лення про прийняття працівника на роботу та до її компетенції
належить надання консультацій винятково з питань адмініст
рування ЄСВ, зокрема нарахування та сплати (лист ДФСУ від
1 вересня 2015 р. № 8286/К/99-99-17-03-03-14).
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цівника на роботу, але за умови, що він стає до
роботи, наприклад, за графіком своєї роботи
о 20:00, тобто до її початку. Якщо інформація
про прийняття працівника на роботу, як це
зазначено в Постанові № 413, була подана до
початку його роботи, штрафні санкції не мають
бути накладені, навіть якщо це відбувається в
день видання наказу про прийняття працівника
на роботу.
Постановою № 413 чітко визначено норму
щодо подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до початку роботи
за укладеним трудовим договором. Під час
прийняття особи на роботу фахівцю кадрової
служби надаються паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ про освіту, довідка про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
та інші визначені законодавством документи,
зокрема трудова книжка. Оскільки на момент
прийняття особи на роботу вона ще перебуває
в трудових відносинах з іншим підприємством
(адже день звільнення є останнім днем роботи), дати прийняття на роботу та звільнення
збігатися не можуть.
Оскільки підприємство має інформувати ДФСУ про будь-якого працівника, якого
роботодавець планує прийняти на роботу, до
початку його роботи, повідомлення подається
з відміткою «початкове». А якщо працівник не
став до роботи чи змінив своє рішення щодо
роботи на підприємстві, тобто трудові відносини з ним так і не розпочалися, передбачено
подання повідомлення за формою з відміткою
«скасовуюче».
Особливостей оформлення та порядку подання «скасовуючого» повідомлення Пос
тановою № 413 не передбачено. Незважаючи
на те що повідомлення з відміткою «початкове»
було подане 21 лютого 2018 р. (можливо раніше), повідомлення з позначкою «скасовуюче»
потрібно подати 22 лютого, в день виявлення
помилки. У такому разі після повідомлення з
відміткою «скасовуюче» необхідно подати нове
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повідомлення з уже правильними даними з відміткою «початкове», яке оформляється на підставі наказу про прийняття працівника на роботу
зі зміненою датою прийняття на 23 лютого.
Таким чином, в один календарний день,
тобто 22 лютого, будуть подані два повідом
лення. Це не має спричинити жодних запитань,
адже подання кількох повідомлень протягом
робочого дня законодавством не заборонено.
Відповідальність за порушення законодавства про працю передбачена статтею 265 КЗпП,
яка не містить чіткої норми щодо накладення
штрафу на роботодавця за невчасне подання чи неподання повідомлення. Але оскільки
повідомлення про прийняття працівника на
роботу згідно з частиною третьою статті 24
КЗпП є частиною укладання трудового договору, яке складається з виданого наказу та
повідомлення до ДФСУ, до роботодавця будуть
застосовуватися санкції як за інші порушення
законодавства про працю в розмірі мінімальної
заробітної плати.
Штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, може
бути накладений на юридичних та фізичних
осіб — підприємців, які використовують найману
працю в разі фактичного допуску працівника до
роботи без оформлення трудового договору
(контракту), тобто без видання наказу про прий
няття на роботу (ст. 265 КЗпП).
Оскільки окремої норми за неповідомлення
про прийняття працівників у чинному законодавстві немає, можливе накладення штрафу на
роботодавця в розмірі мінімальної заробітної
плати як за інші порушення законодавства про
працю.
У додатках 2 і 3 наведено зразки відображення в «початковому» та «скасовуючому»
повідомленнях працівників, яких прийнято
на роботу 5 січня 2018 р. одним наказом про
прийняття, якщо один із них у зазначений день
так і не вийшов на роботу.
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Випробування
Відповідно до статті 26 КЗпП під час укладення
трудового договору за угодою сторін може бути
обумовлене випробування з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути зазначена
в наказі про прийняття працівника на роботу.
Однак частиною третьою статті 26 КЗпП
передбачено категорії працівників, яким випробування під час прийняття на роботу не встановлюється. До них належать:
 особи, які не досягли 18 років;
 молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 молоді спеціалісти після закінчення вищих
навчальних закладів;
 особи, звільнені в запас з військової чи
альтернативної (невійськової) служби;
 особи з інвалідністю, направлені на роботу
відповідно до рекомендацій медико-соціальної
експертизи.
Починаючи з 12 червня 2016 р. зазначений
перелік доповнено такими категоріями:
 особи, обрані на посаду;
 переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 особи, які пройшли стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи;
 вагітні жінки;
 одинокі матері, які мають дитину віком до
14 років або дитину з інвалідністю;
 особи, з якими укладається строковий
трудовий договір строком до 12 місяців;
 тимчасові та сезонні робітники;
 внутрішньо переміщені особи.
Крім того, як і раніше, випробування не встановлюється також під час прийняття на роботу
в іншу місцевість і в разі переведення на роботу
на інше підприємство, а також в інших випадках,
передбачених законодавством.
Статус внутрішньо переміщених осіб визначається Законом № 1706, відповідно до якого
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внутрішньо переміщеною особою є громадянин
України, іноземець або особа без громадянства,
яка перебуває на території України на законних
підставах та має право на постійне проживання в
Україні, яку змусили залишити або покинути своє
місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту,
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру.
Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, що діє безстроково, крім
випадків, передбачених статтею 12 Закону
№ 1706.
Щодо одинокої матері, то, як і раніше, визначення цього поняття залишається недостатньо чітким. Керуючись постановою Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9, можна встановити, що до категорії
одиноких матерів належать:
 жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцт
ві про народження дитини якої відсутній запис про
батька дитини або запис про батька зроблено в
установленому порядку за вказівкою матері;
 вдова;
 інша жінка, яка виховує й утримує дитину
сама.
Хто саме може належати до останньої категорії, чітко не визначено. Це може бути жінка, яка
не перебуває і не перебувала у шлюбі, але батько
дитини зазначений у свідоцтві про народження,
або ж розлучена жінка.
Стосовно розлучених жінок, які фактично
виховують і утримують дітей самі за наявності
в них батька, то вони можуть бути визнані одинокими матерями за умови встановлення факту
неучасті батька у вихованні й утриманні дітей
(наприклад, якщо він позбавлений батьківських
прав або не сплачує аліментів).
Гарантії статті 26 КЗпП стосуються тих одиноких матерів, в яких є дитина віком до 14 років
або дитина з інвалідністю. Отже, вік дитини з
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інвалідністю може бути будь-яким, але меншим
ніж 18 років, оскільки в цьому віці особа стає
повнолітньою.
В інших випадках, якщо КЗпП встановлено
пільги або гарантії для жінок, зокрема одиноких матерів, вони поширюються і на одиноких
батьків. Проте в даному випадку законодавець
цього не передбачив. У статті 26 КЗпП про
одиноких батьків не йдеться, а до статті 1861
КЗпП, яка розповсюджує інші «жіночі» гарантії
та пільги на одиноких батьків, не було внесено
відповідних змін. Отже, батькові, який виховує
дітей без матері, випробування під час прийняття на роботу встановлюється, хоча фактично
воно позбавлено сенсу у зв’язку з неможливістю звільнення працівників зазначених категорій
у разі незадовільного результату випробування.
Щодо осіб, які пройшли стажування під
час прийняття на роботу з відривом від основ
ної роботи, то очевидно, що в цьому випадку
йдеться про стажування у державних органах та
органах місцевого самоврядування. Адже саме
в цих установах відбувається стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи відповідно до Положення про порядок
стажування у державних органах, затвердженого
постановою КМУ від 1 грудня 1994 р. № 804.
Стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, яке
відбувається відповідно до статті 29 Закону
№ 5067, не є підставою для невстановлення
випробування. Адже таке стажування відбувається, по-перше, не під час прийняття на роботу,
по-друге — не з відривом від основної роботи.
Його проходять студенти та учні, які навчаються
на наступному кваліфікаційному рівні, у вільний
від навчання час.
Тимчасовими робітниками, яким не встановлюється випробування, є робітники, прийняті на
роботу строком до двох місяців, а для заміщення
тимчасово відсутніх працівників — до чотирьох
місяців (п. 1 указу Президії Верховної Ради
СРСР «Про умови праці тимчасових робітників
і службовців» від 24 вересня 1974 р. № 311-IX).
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Статус і умови праці сезонних робітників
визначено пунктом 1 указу Президії Верховної
Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX. Сезонні робітники — це
робітники, зайняті на сезонних роботах, тобто
роботах, які внаслідок природних і кліматичних
умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести
місяців. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено Постановою № 278.
Випробування не встановлюється також для
осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір строком до 12 місяців. Слід звернути
увагу, що укладаючи строковий трудовий договір, роботодавець не завжди чітко знає, скільки
саме триватимуть трудові відносини з працівником. Наприклад, якщо особу приймають на
роботу на час відсутності основного працівника.
Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду
за дитиною, може бути відсутньою до досягнення дитиною трирічного віку, а може вийти
на роботу раніше, наприклад, вже через кілька
місяців після надання їй відпустки. У такому
випадку строковий трудовий договір з працівником, який був прийнятий для її заміни, буде
припинено й триватиме він менше 12 місяців.
Укладаючи трудовий договір з таким працівником, роботодавець, як правило, розраховує,
що жінка перебуватиме у відпустці майже три
роки, а отже, і трудовий договір з працівником
триватиме більш як 12 місяців.
Аналогічна проблема виникає також з укладенням строкового трудового договору на час
виконання певної роботи.
У подібних ситуаціях можна порадити роботодавцю приймати рішення щодо встановлення
випробування лише за наявності точної інформації про строк трудового договору.
Слід також наголосити, що, як і раніше,
випробування встановлюється тільки під час
прийняття на роботу. Під час переведення
на іншу роботу випробування не встановлюється.
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У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Це означає,
що з першого дня випробування особа вже є
працівником підприємства, перебуває з ним у
трудових відносинах. Заробітна плата під час
випробування має виплачуватись відповідно
до посадового окладу, встановленого штатним
розписом. Її виплата у зменшеному розмірі під
час випробування є незаконною. Однак після
успішного проходження випробування роботодавець може підвищити посадовий оклад
працівника.
Час випробування зараховується до трудового, страхового стажу та до стажу, що дає право
на щорічну відпустку.

Строк випробування
Строк випробування під час прийняття на
роботу не може перевищувати трьох місяців,
а в окремих випадках, за погодженням з профспілкою, — шести місяців. Максимальний строк
випробування для робітників становить один
місяць.
До строку випробування не зараховуються
дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Тобто строк випробування
продовжується в обов’язковому порядку, а це
означає, що роботодавець позбавлений права
вирішувати, які саме причини відсутності працівника є поважними і чи є потреба у продовженні
строку випробування.
Про продовження строку випробування видається наказ, в якому вказується причина продов
ження та кінцева дата строку випробування.
Зразок такого наказу наведено в додатку 4.

Результати випробування
Якщо протягом строку випробування роботодавець встановить невідповідність працівника
займаній посаді або виконуваній роботі, він має
право звільнити його протягом строку випробування. Але при цьому працівника потрібно
попередити про звільнення письмово за три дні.
Законом не визначено, які саме це мають бути
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дні: робочі чи календарні. Хоча в переважній
більшості випадків у трудових відносинах строки обчислюються в календарних днях, все ж,
на думку укладачів спецвипуску, у такому разі
більш прийнятним буде обчислювати цей строк
у робочих днях. Адже якщо працівника попередити про звільнення за три календарних дні,
наприклад, у п’ятницю, то звільнення припадатиме на наступний за вихідними понеділок,
а в такому випадку втрачається сенс цього
попередження.
За будь-яких обставин звільнення можливе
лише до закінчення строку випробування. Тобто
і попередження, і звільнення працівника має
відбутися в межах цього строку. Наприклад,
якщо строк випробування закінчується 15 січня,
роботодавець має письмово повідомити працівника про звільнення 12 січня. Якщо цей строк
пропущено, звільнення за пунктом 11 статті 40
КЗпП буде неможливим.
Оформлюється повідомлення в довільній
формі. Бажано отримати від працівника підпис
про отримання повідомлення, а для цього його
слід оформити у двох екземплярах. Через три
дні після отримання працівником повідомлення видається наказ про звільнення з роботи за
пунктом 11 статті 40 КЗпП та вноситься запис
до трудової книжки.

Особливості працевлаштування
сумісників
Працівник має право працювати на одному або
одночасно на кількох підприємствах, що передбачено статтею 21 КЗпП. Це дає йому змогу,
крім основного трудового договору, укладати
трудові договори про роботу за сумісництвом.
Загалом робота за сумісництвом не призводить
до обмеження трудових прав працівників, але є
певні нюанси, які й розглянемо далі.
Відповідно до пункту 1 Положення № 43
сумісництво — це виконання крім своєї основної
іншої роботи на умовах трудового договору. За
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Додаток 4
Зразок наказу про продовження строку випробування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПЕЛА»
НАКАЗ
15.01.2018

м. Харків 			

№ 37-К

Про продовження строку випробування
ПРОДОВЖИТИ:
ДОВБУШУ Андрію Вікторовичу, менеджеру із збуту відділу збуту готової
продукції, строк випробування на п’ять днів у зв’язку з його відсутністю на
роботі з 9 по 12 січня 2018 р.
Підстави: 1. Пояснювальна записка Довбуша А. В. щодо причин відсутності.
2. Доповідна записка начальника відділу збуту готової продукції
Шульженко Г. Д. від 15.01.2018 р.
Директор		

Ващенко

В. С. Ващенко

З наказом ознайомлений
Довбуш А. В. Довбуш
15.01.2018

сумісництвом працівники можуть працювати
на тому самому або на іншому підприємстві,
в установі, організації (далі — підприємство) або
в громадянина за наймом у вільний від основної
роботи час.
На практиці розрізняють внутрішнє та
зовнішнє сумісництво. Внутрішнє сумісництво — це робота працівника на одному й тому
самому підприємстві і як основного працівника,
і як сумісника у вільний від основної роботи час.
Якщо ж він працює на двох (і більше) підприємствах, одне з яких є для нього основним місцем
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роботи, а друге (інші) — місцем роботи за сумісництвом, така робота є зовнішнім сумісництвом.
Для роботи за сумісництвом згода адміністрації
з основного місця роботи не потрібна.
Особа, яку приймають на роботу за сумісництвом на інше підприємство, повинна пред’явити
роботодавцю паспорт. У разі прийняття на
роботу, що потребує спеціальних знань, роботодавець має право вимагати від працівника
пред’явлення диплома або іншого документа
про освіту або професійну підготовку. Надання
трудової книжки під час влаштування на роботу
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за сумісництвом законодавством не передбачено, оскільки вона зберігається за місцем основ
ної роботи протягом усього періоду роботи й
видається лише в разі звільнення, тож її видача
працівнику в період роботи неможлива.
Наказ про роботу за сумісництвом (додаток 5)
роботодавець видає на підставі заяви працівника.
Пунктом 2.14 Інструкції № 58 визначено, що
робота за сумісництвом, оформлена в установленому порядку, у трудовій книжці зазначається
окремим рядком. Запис відомостей про роботу
за сумісництвом вноситься за бажанням працівника роботодавцем за основним місцем роботи
без зазначення порядкового номера на підставі
довідки з роботи за сумісництвом (додаток 6).
Як у разі внутрішнього, так і зовнішнього
сумісництва трудові договори за основною та
суміщуваною посадами юридично між собою не
пов’язані, оскільки за кожною посадою окремо

визначається порядок оплати праці, тривалість
робочого часу, відпустки тощо. Наприклад,
за основним місцем роботи працівник може
перебувати у відпустці, а на роботі за сумісницт
вом — працювати; за основним місцем роботи
працівнику може бути оголошено подяку, а на
роботі за сумісництвом — догану тощо.
У разі прийняття на роботу за сумісництвом
випробування може встановлюватися на загальних підставах і має бути визначене в наказі про
прийняття на роботу. Випробування не встановлюється лише деяким категоріям осіб та
у випадках, передбачених частиною третьою
статті 26 КЗпП.
Працівники-сумісники, як зовнішні, так і
внутрішні, повинні табелюватися окремо. Також
окремо ведуться особові справи (тобто якщо
сумісництво внутрішнє, то слід вести дві справи
на одного працівника).

Додаток 5
Зразок наказу про прийняття на роботу за сумісництвом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ»
НАКАЗ
01.11.2017

м. Київ

№ 112-К

Про прийняття на роботу
за сумісництвом Луценка А. В.
ПРИЙНЯТИ:
ЛУЦЕНКА Андрія Володимировича інженером за сумісництвом з 2 листопада 2017 р. з режимом роботи з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 19:00
з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом
відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Луценка А. В. від 01.11.2017.
Директор
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М. П. Сидоренко
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Додаток 6
Зразок довідки про роботу за сумісництвом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ»
Довідка
02.03.2018		

		

м. Київ

Видана Луценку Андрію Володимировичу про те, що він на підставі наказу
від 1 листопада 2017 р. № 112-К був прийнятий на роботу за сумісництвом
інженером в ТОВ «Обрій» з 2 листопада 2017 р. і був звільнений з цієї посади 1 березня 2018 р. за згодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України, на підставі
наказу від 1 березня 2018 р. № 82-К.
Директор

Сидоренко

Постановою № 245 для працівників державних підприємств установлено обмеження, що
стосується тривалості роботи за сумісництвом:
вона не може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний день.
Загальна тривалість такої роботи протягом
місяця не має перевищувати половини місячної
норми робочого часу.
Крім того, заборонено працювати за сумісництвом керівникам державних підприємств,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та
їх заступникам (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності), а також
державним службовцям, нотаріусам, суддям,
працівникам органів прокуратури, СБУ, МВС,
митної та податкової служб тощо.
У листі Мінсоцполітики України від 25 червня
2011 р. № 510/13/84-11 зазначено, що обмеження на роботу за сумісництвом стосується
як працівників, основним місцем роботи яких
є державне підприємство (незалежно від того,
на державне чи на недержавне підприємство
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М. П. Сидоренко

вони приймаються на роботу за сумісництвом),
так і працівників, які приймаються на роботу за
сумісництвом на державне підприємство, незалежно від того, з державним чи недержавним
підприємством працівник раніше уклав трудовий договір про основну роботу.
Згідно з положеннями Постанови № 245
обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств разом із профспілковими комітетами
лише щодо працівників окремих професій та
посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами
праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на
стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва.
Обмеження на сумісництво також стосуються
осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок,
які працюють на державних підприємствах.
Згадані вище обмеження не стосуються
працівників підприємств інших форм власності
(крім комунальної), оскільки Постановою № 245
передбачено порядок роботи за сумісництвом
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лише працівників державних підприємств. Отже,
на підприємства інших форм власності (приватні, казенні) обмеження щодо сумісництва не
поширюються. Однак згідно з частиною другою
статті 21 КЗпП керівники підприємств недержавної форми власності можуть встановити
обмеження щодо сумісництва в колективному
або трудовому договорі.
Звертаємо увагу, що всі працівники, навіть ті,
для яких установлено обмеження на роботу за
сумісництвом, мають право виконувати роботи,
які відповідно до чинного законодавства не є
сумісництвом. Перелік таких робіт наведено в
додатку до Положення № 43.
Робота за сумісництвом оформлюється окремим трудовим договором. Тому в разі звільнення працівника з основного місця роботи він
може:
 або працевлаштуватися на нове основ
не місце роботи, продовжуючи працювати за
сумісництвом;
 або переоформити роботу за сумісницт
вом на основну. У такому разі працівник повинен подати на роботу за сумісництвом трудову
книжку, що свідчитиме про його бажання переоформити трудовий договір.
Переоформлення можливе шляхом звільнення працівника з роботи за сумісництвом
(наприклад, за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП)) і прий
няття його за основним місцем роботи. У разі
звільнення слід виплатити всі належні суми,
у т. ч. грошову компенсацію за невикористану
відпустку. Рекомендуємо видати наказ про
звільнення працівника як сумісника, а з наступного дня прийняти його на основну роботу. Для
того щоб працівник не втрачав стажу роботи на
підприємстві, у колективному договорі можна
визначити умови зарахування періоду роботи
за сумісництвом до стажу роботи на цьому
підприємстві.
Можливості переведення працівника з місця
роботи за сумісництвом на основну роботу
(і навпаки) або іншого правомірного способу
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переоформити трудові відносини законодавством, на жаль, не передбачено.

Строковий трудовий договір
Строковий трудовий договір може укладатися
лише в тих випадках, коли трудові відносини
не можуть бути встановлені на невизначений
строк. Це означає, що якщо відсутні підстави
для укладення строкового трудового договору,
з працівником має укладатися безстроковий
договір. Якщо з працівником за його згодою
все ж таки було укладено строковий трудовий
договір, хоча для цього не було підстав, у разі
звернення його до суду такий договір може бути
визнаний безстроковим.
Підставами для укладення строкового трудового договору відповідно до статті 23 КЗпП є:
 характер виконуваної роботи;
 умови виконання роботи;
 інтереси працівника;
 інші випадки, передбачені законодавчими
актами.
Трудовий договір укладається на визначений
строк, якщо це зумовлено характером роботи,
тобто вона є такою, що не може виконуватися
постійно. Це може бути сезонна або інша робота,
що виконується протягом певного часу.
Наприклад, робота гардеробника, оператора
котельні тощо виконується впродовж певного
сезону, але при цьому не є сезонною з юридичної
точки зору, адже не входить до списку сезонних
робіт, затвердженого КМУ. Строк трудового
договору в цьому випадку може визначатися
одразу, а може бути зумовлений закінченням
виконання роботи.
Умова про строковість трудового договору
має бути обов’язково вказана в заяві працівника
та в наказі про прийняття на роботу (додаток 7).

Умови виконання роботи
Строковий трудовий договір можна укладати
також тоді, коли робота сама по собі не є строко-
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Додаток 7
Зразок наказу про прийняття на роботу за строковим трудовим договором
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМ»
НАКАЗ
11.10.2017		

м. Чернігів		

№ 119-К

Про прийняття на роботу
Лазаренка С. А.
ПРИЙНЯТИ:
ЛАЗАРЕНКА Семена Андрійовича оператором котельні до адміністративно-господарського відділу з 12 жовтня 2017 р. за строковим трудовим
договором на час опалювального сезону з оплатою праці відповідно до
штатного розпису.
Директор		

Павленко

А. І. Павленко

З наказом ознайомлений
Лазаренко С. А. Лазаренко
12.10.2017

вою, але працівник не може бути прийнятий на
неї безстроково з урахуванням певних обставин:
наприклад, якщо працівник приймається для
заміни тимчасово відсутнього працівника. Як
правило, в такому випадку неможливо одразу
визначити строк трудового договору, адже він
залежить від часу відсутності постійного працівника. Тому в наказі про прийняття на роботу
зазначається, що працівник приймається за
строковим трудовим договором, а сам строк
«прив’язується» до певної події: наприклад,
до виходу на роботу основного працівника
(додаток 8).
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Строковий трудовий договір, укладений
в інтересах працівника
Якщо з певних причин особистого або сімейного характеру працівник не може працювати
постійно, він може попросити роботодавця
про укладення строкового трудового договору.
У такому разі строк трудового договору обумовлюється за взаємною згодою роботодавця
та працівника.
У наказі обов’язково має зазначатися, що
трудовий договір укладається в інтересах працівника. Про це також слід вказати і в заяві про
прийняття на роботу. Якщо в жодному докумен-
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Додаток 8
Зразок наказу про прийняття на роботу на час відпустки
для догляду за дитиною
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ»
НАКАЗ
19.01.2018		

м. Чернівці		

№ 104-К

Про прийняття на роботу
Хоменко Л. В.
ПРИЙНЯТИ:
ХОМЕНКО Людмилу Вікторівну комірником з 22 січня 2018 р. за строковим
трудовим договором на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку Шевченко Н. В. до її фактичного виходу на роботу з
оплатою праці відповідно до штатного розпису.
Директор

Симоненко		

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлена
Хоменко Л. В. Хоменко
22.01.2018

ті не буде зафіксовано, що строковий трудовий
договір укладається в інтересах працівника, він
може бути визнаний безстроковим. При цьому
зазначати конкретні обставини, через які в працівника виникла необхідність укласти строковий
трудовий договір, в заяві та наказі про прийняття
на роботу не потрібно.
Працівники, прийняті за строковим трудовим
договором, мають ті ж самі права, що й працівники, які працюють безстроково.
Строковий трудовий договір може укладатися як письмово, так і усно. Додержання письмової форми є обов’язковим лише у випадках,
визначених частиною першою статті 24 КЗпП.
Працівник допускається до роботи за укладеним строковим трудовим договором після
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видання наказу роботодавця про прийняття
його на роботу та повідомлення територіального
органу ДФСУ відповідно до Постанови № 413.
Згідно зі статтею 26 КЗпП випробування під
час прийняття на роботу не може встановлюватися для осіб, з якими укладається строковий
трудовий договір строком до 12 місяців.
За потреби до закінчення строку трудового
договору він може бути продовжений. Для
того, щоб таке продовження було законним,
має бути виконано дві умови:
 працівник дає згоду на продовження
строку трудового договору;
 для продовження строку трудового
договору є підстави, передбачені статтею 23
КЗпП (характер виконуваної роботи, умови
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її виконання, інтереси працівника або вимоги
законодавства).
У такому випадку строковий трудовий договір не стане безстроковим, адже, по-перше,
КЗпП не містить заборон щодо продовження
строку трудового договору, а по-друге, навіть
у разі переукладення такого договору, якщо це
відбувається на підставі частини другої статті 23 КЗпП, він не стане безстроковим.
Наприклад, строковий трудовий договір,
укладений на час перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, може бути продовжений на час її перебування у відпустці для догляду за дитиною. Для цього
працівник, прийнятий за строковим трудовим
договором, має написати заяву, на підставі якої
видається відповідний наказ. У ньому зазначається підстава продовження строку трудового
договору та зазначається його новий строк.
За потреби працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, може бути переведений на іншу посаду або роботу. При цьому слід
зазначити, що трудовий договір із працівником
залишається строковим, якщо посада або робота, на яку він переводиться, також передбачає
укладення строкового трудового договору.
Інакше трудовий договір з працівником стане
безстроковим.
За певних умов строковий трудовий договір
може стати безстроковим. Такі умови наведено
в статті 391 КЗпП:
 якщо після закінчення строку трудового
договору трудові відносини фактично тривають
і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія
договору вважається продовженою на невизначений строк;
 трудові договори, що були переукладені
один чи декілька разів, за винятком випадків,
передбачених частиною другою статті 23 КЗпП,
вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
Отже, для того щоб не допустити перетворення строкового трудового договору на безстроковий, у день закінчення строку договору
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роботодавець має видати наказ про звільнення
працівника з роботи. Якщо цього не станеться,
а працівник не вимагатиме припинення договору й наступного дня вийде на роботу, він
вважатиметься таким, що працює безстроково,
і його вже не можна буде звільнити у зв’язку із
закінченням строку трудового договору.
Що стосується переукладення строкових
трудових договорів, статтею 391 КЗпП передбачено, що переукладені трудові договори
стають безстроковими за винятком випадків,
передбачених частиною другою статті 23 КЗпП.
Нагадаємо, що ця стаття містить вичерпний
перелік застосування строкових трудових договорів: «Строковий трудовий договiр укладається
у випадках, коли трудовi вiдносини не можуть
бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов
її виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших
випадках, передбачених законодавчими актами».
Тобто укладення строкового трудового договору
в інших випадках, ніж у тих, що передбачені
статтею 23 КЗпП, є незаконним, а отже, такий
трудовий договір є безстроковим, навіть без
переукладення.

Укладення строкового трудового
договору на «декретні» посади
Найчастіше потреба в укладенні строкового
трудового договору виникає в разі перебування
постійної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(які часто називають «декретними» відпустками).
Іноді ситуація ускладнюється тим, що працівниця, прийнята за строковим трудовим договором
на «декретну» посаду, також іде у відпустку для
догляду за дитиною. Таким чином утворюються
«подвійні декретні посади» або навіть «потрійні
декретні посади». Зазвичай при цьому виникає
плутанина зі строками, і стає незрозуміло, хто ж
має залишитись на цій посаді після закінчення
строкових трудових договорів з усіма особами,
які її обіймають.
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Щоб уникнути плутанини, слід чітко зазначати строк трудового договору в наказі про
прийняття на роботу. При цьому він може бути
обумовлений не лише відпусткою працівниці,
яка була прийнята на цю посаду першою, а й відпустками інших працівників, прийнятих після неї.
У листі Мінпраці та соцполітики України від
1 березня 2010 р. № 39/06/186-10 містяться
роз’яснення щодо звільнення категорій жінок,
визначених частиною третьою статті 184 КЗпП.
Зокрема, в ньому зазначено, що розрив у часі
між звільненням за пунктом 2 статті 36 КЗпП
та працевлаштуванням в такому разі не допускається. Однак відносини між роботодавцем
та працівницею з дня закінчення строку трудового договору мають суттєву специфіку.
Передбачено збереження за жінкою на час
працевлаштування середньої заробітної плати,
але не більш як на три місяці «з дня закінчення
строку трудового договору», а не з дня звільнення. Отже, на думку фахівців Мінпраці та
соцполітики України, формулювання «з дня
закінчення строку трудового договору» не дає
роботодавцю права звільнити жінку. Він має
лише її попередити, що після закінчення строку
трудового договору вона не буде допущена до
роботи і що на період пошуку відповідної роботи вона може перебувати вдома й має з’явитися
на підприємство, коли буде можливість її працевлаштувати для продовження роботи (в разі
працевлаштування на цьому підприємстві) або
для отримання трудової книжки та розрахунку
із заробітної плати (в разі працевлаштування
на іншому підприємстві).
Працівницю, яка відмовилася від праце
влаштування за спеціальністю без поважних
причин, може бути звільнено з роботи на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП, незважаючи
на те що після закінчення строку трудового
договору минуло два, три місяці або більше
часу. У такому випадку строковий трудовий
договір не трансформується у безстроковий,
оскільки після закінчення його строку мала
місце вимога роботодавця щодо припинення
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трудового договору. Вимога може бути оформлена в довільній формі.

Контракт
Контракт є особливою формою трудового договору, що передбачає можливість встановлення за
угодою сторін строку його дії, прав, обов’язків
і відповідальності сторін (у т. ч. матеріальної),
умов матеріального забезпечення та організації
праці працівника, умов розірвання договору,
в т. ч. достроково.
Особливості застосування контрактної
форми трудового договору в трудових відносинах базуються на положеннях статей 21 і 24
КЗпП, а також Положенні № 170.
Контракт можна укладати лише у випадках, прямо визначених законом. Якщо законодавством прямо не передбачено можливості
укладення контракту з відповідною категорією
працівників, то укладати контракт не можна.

Типові форми та особливості укладення
контракту
Законодавством не передбачено обов’язкової
для всіх типової форми контракту. Проте окремими нормативно-правовими актами для певних категорій працівників затверджені типові
форми контракту. Так, типова форма контракту
з керівником підприємства, що є у державній
власності, затверджена Постановою № 597,
типова форма контракту з керівником державного вищого навчального закладу затверджена
постановою КМУ від 5 грудня 2014 р. № 726.
Наказом Міністерства культури України від
2 серпня 2016 р. № 624 затверджено форму
контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом)
державних та комунальних закладів культури.
Що стосується приватного бізнесу, то, як
правило, йдеться про можливість укладення
контракту з керівником підприємства. Згідно
з частиною четвертою статті 65 ГКУ у разі
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наймання керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк наймання, права, обов’язки та
відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з
посади, інші умови наймання за погодженням
сторін.
У багатьох випадках великі підприємствароботодавці керуються власними нормативними документами, що визначають порядок
укладення контракту з працівниками.
У контракті передбачають усі умови, які сторони вважають за необхідне в ньому прописати.
Із приблизним зразком контракту можна ознайомитися, переглянувши його типові форми,
згадані вище.
Оскільки контракт є формою трудового договору, в ньому не можна передбачати норм, що
погіршують становище працівника порівняно з
чинним законодавством. Таке правило випливає
зі статті 9 КЗпП. Окрім того, в пункті 5 Положення
№ 170 визначено, що умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами та колективним
договором, вважаються недійсними.
Крім того, в пункті 11 Положення № 170
вказано, що розмір оплати праці за контрактом
не може бути нижчим ніж передбачено чинним законодавством, угодами та колективним
договором. Також у пункті 15 цього Положення
зазначається, що тривалість відпустки працівника не може бути меншою від встановленої
законодавством для цієї категорії працівників.
Стосовно додаткових підстав для звільнення
та строкового характеру контракту, то, по суті,
вони також можуть розглядатися як норми,
що погіршують правове становище працівників. Однак практика, в т. ч. судова, виходить з
того, що можливість передбачення цих умов
у контракті прямо визначена законодавством.

Наказ про прийняття на роботу
Згідно з пунктом 9 Положення № 170 конт
ракт є підставою для видання наказу (розпо-

Спецвипуск № 1/2018

рядження) про прийняття працівника на роботу
з дня, встановленого в контракті за угодою
сторін. Тому, за загальним правилом, укладення контракту має передувати прийняттю
на роботу.
Із наведеної вище норми пункту 9 Поло
ження № 170 випливає, що контракт не замінює наказу про прийняття на роботу, а лише
є підставою для його видання. Крім того, на
те, що без наказу не обійтися, вказує частина
третя статті 24 КЗпП, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з
питань забезпечення формування та реалізації
державної політики з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника
на роботу в порядку, визначеному Постановою
№ 413.
Отже, роботодавець оформлює наказ або
розпорядження про прийняття працівника на
роботу за контрактом і на його підставі подає
повідомлення до ДФСУ, в якому вказується
номер наказу або розпорядження, а не номер
контракту.

Трудові відносини із сезонними
працівниками
Сезонні роботи — це роботи, які внаслідок
природних і кліматичних умов виконуються не
цілий рік, а протягом певного періоду (сезону),
що не перевищує шести місяців. Таке визначення міститься в пункті 1 Указу № 310.
Сезонними працівниками називають працівників, зайнятих на сезонних роботах. Відповідно
до статті 7 КЗпП особливості регулювання
праці окремих працівників, зокрема тимчасових та сезонних, встановлюються іншими
актами законодавства. Такими актами є: Указ
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№ 310, який зберігає чинність в Україні та діє
в частині, що не суперечить законодавству
України, та Постанова № 278.
Слід також зазначити, що дія Указу № 310 не
поширюється на робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах у лісовій промисловості
та лісовому господарстві (п. 12 Указу № 310).
Список № 278 містить перелік таких сезонних робіт та галузей:
 лісова промисловість і лісове господарство:
добування живиці, барасу і ялинкової сірки;
заготівля пньового осмолу;
заготівля лика;
лісокультурні роботи — підготовка грунту,
посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;
лісозахисні та протипожежні роботи —
боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на
пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів;
заготівля насіння;
збирання та переробка харчових продуктів
лісу;
польові лісовпорядні роботи;
 торфяна промисловість:
болотяно-підготовчі роботи;
добування, сушіння та збирання торфу;
ремонт і обслуговування технологічного
обладнання в польових умовах;
 сільське господарство:
робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні й збиранні картоплі, тютюну, кормів,
баштанних культур, лікарських рослин;
робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях;
 переробні галузі промисловості:
робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
робота на підприємствах цукрової галузі
промисловості;
первинне виноробство;
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відпочинку:
роботи, пов’язані із санаторно-курортним
обслуговуванням хворих і відпочиваючих в
санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку;
 транспортно-дорожній комплекс:
авіаційні роботи в сільському та лісовому
господарствах.
Зазвичай на практиці сезонними називають і
інші роботи, проте відповідно до законодавства
лише працівники, зайняті на перелічених вище
роботах і в галузях, є сезонними. Інші працівники, навіть якщо вони також приймаються на
певний сезон, не можуть вважатися сезонними.
З працівниками, які приймаються на сезонну
роботу, укладається строковий трудовий договір, який може складатися як у письмовій, так
і в усній формі.
Прийняття на роботу оформлюється наказом роботодавця, в якому обов’язково зазначається, що працівник приймається на сезонну
роботу (п. 3 Указу № 310).
Поряд з іншими працівниками сезонні працівники не можуть бути допущені до роботи без
укладення трудового договору, оформленого
наказом про прийняття на роботу, та повідом
лення ДФСУ про прийняття працівника на
роботу в порядку, встановленому Постановою
№ 413.
Відповідно до пункту 5 Указу № 310 та стат
ті 26 КЗпП випробування під час прийняття на
роботу сезонних та тимчасових працівників не
встановлюється. Строк трудового договору із
сезонними працівниками не може перевищувати
тривалості сезону, який, у свою чергу, не перевищує шести місяців.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 58
трудові книжки ведуться в тому числі на сезонних працівників. Отже, під час працевлаштування такі працівники мають подати трудову
книжку, а працівник кадрової служби — внести
до неї запис про прийняття на роботу в тижневий строк.
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Особливості працевлаштування
надомників
Трудові відносини з надомниками регулюються КЗпП і Положенням № 275. Зазначене
Положення діє на території України в частині,
що не суперечить законодавству України.
Згідно з Положенням № 275 надомники —
це особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома
особистою працею з використанням знарядь
праці та матеріалів, що виділяються підприємством, або таких, що придбані за рахунок цього
підприємства. Адміністрація може дозволяти
надомникам виготовлення виробів для підприємства з власних матеріалів та з використанням
власних механізмів та інструментів.
Визначення терміна «надомна праця» міститься в Конвенції Міжнародної організації
праці «Про надомну працю» від 20 червня
1996 р. № 177. Це робота, яку особа (надомник)
виконує:
 за місцем свого проживання або в інших
приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
 за винагороду;
 з метою виробництва товарів або послуг,
згідно з вказівками роботодавця, незалежно від
того, хто надає обладнання, матеріали або інші
використовувані ресурси.
Лише за наявності необхідних житловопобутових умов організація трудового процесу
допускається вдома, а в окремих випадках,
відповідно до загальних правил протипожежної
безпеки та санітарії, така робота дозволяється
тільки за згодою місцевих органів пожежної та
санітарної безпеки.
Надомникам заборонено доручати види
робіт, які створюють незручності для сусідів (гучна робота приладів або механізмів,
шкідливі якості сировини або матеріалів, значні вібрації тощо). Житлово-побутові умови
обстежуються адміністрацією підприємства за
участю представників профспілки, а в деяких
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випадках — також представників санітарного
або пожежного нагляду. Для цього створюється
спеціальна комісія, до якої від адміністрації
делегуються: начальник структурного підрозділу, до якого приймається працівник, начальник відділу кадрів, інженер з охорони праці,
інші працівники. За результатами обстеження
складається акт (додаток 9).
Трудовий договір з надомником бажано
укладати в письмовій формі, передбачивши в
ньому такі умови:
 розмір оплати праці;
 тривалість робочого часу;
 встановлені відрядні розцінки та норми
виробітку;
 порядок і строки виплати заробітної
плати;
 заходи матеріального або іншого заохочення;
 надання надомнику обладнання, інструментів та пристроїв, здійснення їх ремонту, а якщо
працівник використовує свої інструменти та
пристрої — умови компенсації їх зношування
(амортизації);
 відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням роботи вдома (електроенергія, вода,
користування інтернетом, телефонним зв’язком
тощо);
 порядок і строки забезпечення надомників сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, необхідними для виробництва продукції,
а в разі використання надомником власних
матеріалів — порядок і строки відшкодування
їх вартості;
 порядок і строки вивезення готової продукції;
 у разі доставки готової продукції працівником — порядок та умови оплати проїзду та
часу, витраченого працівником на доставку;
 організація індивідуального навчання та
підвищення кваліфікації надомника;
 відповідальність працівника за недотримання встановлених строків виготовлення
продукції тощо.
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Додаток 9
Зразок акта про обстеження житлових умов
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЛЬК»
АКТ
15.01.2018
м. Черкаси
Про обстеження житлово-побутових умов,
необхідних для виконання роботи на дому,
Горецької А. П.
Нами, начальником відділу зв’язків з громадськістю Кравчуком С. А.,
начальником відділу по роботі з персоналом Гальченко Л. Ю., інженером з
охорони праці Дащуком В. П., у присутності Горецької А. П. було обстежено
житлово-побутові умови її проживання. У ході обстеження було встановлено, що житлово-побутові умови Горецької А. П. відповідають вимогам до
виконання роботи з редагування текстів вдома. Незручностей для сусідів
Горецької А. П. такі роботи не створюють.
Начальник відділу
зв’язків з громадськістю
Начальник відділу по роботі
з персоналом

Гальченко

Інженер з охорони праці

Дащук

Наказ про прийняття на роботу надомника
видається на підставі трудового договору, укладеного в письмовій формі, або заяви працівника в
разі укладення трудового договору в усній формі.
Працівники, які виконують роботи вдома,
можуть працювати як на умовах повного, так
і неповного робочого часу. Нормами законодавства не визначено порядку обліку робочого
часу таких осіб, тому на практиці він зазвичай
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Кравчук

С. А. Кравчук
Л. Ю. Гальченко
В. П. Дащук

ведеться самим працівником, який надає на
підприємство щоденні або щотижневі звіти.
Трудові книжки надомників ведуться в загальному порядку відповідно до Інструкції № 58.
Запис про прийняття на роботу вноситься роботодавцем не пізніше тижневого строку з дня
прийняття надомника на роботу, при цьому факт
виконання працівником роботи вдома в трудовій
книжці не зазначається.
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Працевлаштування
особливих категорій
працівників
Трудові відносини між ФОП
та найманими працівниками
Фізичні особи — підприємці у своїй діяльності
можуть застосовувати дві системи оподаткування —
загальну та спрощену. На останній передбачено
розділення їх на три групи (першу, другу та третю).
Працю найманих працівників мають право
використовувати ФОП, які обрали загальну
систему оподаткування, та ФОП на спрощеній
системі оподаткування другої й третьої групи
(п. 291.4 ПКУ). Обмеження щодо кількості найманих працівників встановлено тільки для ФОП на
спрощеній системі оподаткування другої групи:
вони можуть працевлаштувати не більше 10 осіб.
Іншим ФОП — роботодавцям дозволяється мати
необмежену кількість працівників.
Відзначимо, що законодавство не містить
прямих норм щодо організації ФОП трудового процесу, оформлення трудових відносин з
найманими працівниками, ведення необхідної
документації тощо. Однак норми законодавства
про працю поширюються як на підприємства,
установи, організації будь-якої форми власності,
так і на осіб, які працюють за трудовим договором із фізичною особою (частина перша ст. 3
КЗпП), а отже, і на ФОП.
Вказане вище свідчить, що ФОП, який використовує найману працю, так само як і роботодавець — юридична особа, повинен, зокрема:
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 приймати працівників на роботу на під-

ставі трудових договорів;
 вести трудові книжки найманих працівників.
З найманим працівником ФОП має укласти
трудовий договір у письмовій формі (п. 6 частини першої ст. 24 КЗпП). На сьогодні залишається
чинною форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує
найману працю, затверджена Наказом № 260,
тому ФОП може її застосовувати. Щоправда,
після виключення з 1 січня 2015 р. згідно з
пунктом 2 Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р.
№ 77-VIII статті 241 КЗпП, якою передбачалася
обов’язкова реєстрація трудових договорів з
ФОП у державній службі зайнятості, цю форму
так і не актуалізували, через що в ній залишились
графи, які вже не слід заповнювати. Тому ФОП
може самостійно розробити форму трудового
договору, частково використовуючи затверджену Наказом № 260 та додавши за потреби інші
пункти, які при цьому не повинні погіршувати
умови праці працівника (ст. 9 КЗпП).
Отже, ФОП починаючи з 1 січня 2015 р.
не потрібно реєструвати трудові договори в
службі зайнятості, а ті, що були укладені до
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цієї дати, знімаються з реєстрації в порядку,
визначеному Наказом № 260.
Для укладення трудового договору працівник повинен надати:
 заяву про прийняття на роботу із зазначенням посади та виду роботи — основна чи
за сумісництвом;
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 документ про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
(раніше — індивідуальний податковий номер)
за його наявності;
 трудову книжку (за наявності).
Якщо для роботи на певній посаді необхідна
відповідна освіта чи кваліфікація або підтвердження того, що працівник за станом здоров’я
може виконувати таку роботу, то працівник
має надати:
 документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
 документ про стан здоров’я;
 інші документи (зокрема, військовий квиток) у випадках, передбачених законодавством.
Трудовий договір потрібно заповнити у двох
примірниках, один з яких перебуватиме у ФОП,
а другий — у працівника. Крім того, в трудовому договорі обов’язково слід зазначити:
 прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
працівника;
 дані документа, що засвідчують його
особу;
 відомості про ФОП, що ідентифікують
його;
 посаду, яку обійматиме працівник;
 обов’язки сторін;
 гарантії, які надає ФОП як роботодавець;
 інші умови, про які домовились сторони;
 дату та підписи сторін.
Зазвичай серед інших умов зазначають конкретне місце роботи працівника (відділ, цех, пункт
торгівлі тощо), режим робочого часу (повний
чи неповний), дні відпочинку, умови праці (вказується характеристика умов праці), умови, що
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стосуються оплати праці, встановлення доплат,
надбавок, виплати премій, гарантії та компенсації
за роботу зі шкідливими, небезпечними умовами
праці.
Трудовий договір вважається укладеним
тільки після того, як його підписали ФОП і працівник та видано наказ про прийняття на роботу
(додаток 1). Нумерацію трудових договорів з
працівниками ФОП веде самостійно.
До початку роботи працівника за трудовим
договором ФОП повинен повідомити про його
прийняття на роботу територіальний орган
ДФСУ за місцем свого обліку як платника
ЄСВ (абзац другий Постанови № 413). Без
повідомлення податкової працівника не можна
допускати до роботи. Інші органи сповіщати
про прийняття особу на роботу не потрібно.
Згідно з частиною другою статті 48 КЗпП та
пунктом 1.1 Інструкції № 58 на всіх працівників,
які працюють у ФОП за основним місцем роботи понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
Записи до трудової книжки ФОП вносить самостійно (зразок див. у розділі «Оформлення та
заповнення трудової книжки» на с. 56).
Порядок заповнення трудової книжки під
час прийняття працівника на роботу такий:
 у графі 3 розділу «Відомості про роботу»
як заголовок вказується повне найменування
ФОП, який приймає працівника на роботу;
 у наступному рядку:
у графі 1 — проставляється порядковий
номер запису;
у графі 2 — вказується дата прийняття на
роботу — день, з якого працівник фактично
стає до роботи;
у графі 3 — робиться запис «Прийнято
на посаду…» (посада працівника вказується
відповідно до найменування професій і посад
згідно з КП);
у графі 4 — зазначається дата та номер
наказу про прийняття на роботу.
Записи в трудовій книжці ФОП засвідчує
своїм підписом і печаткою (за наявності).
Відзначимо, що пункт 2.211 Інструкції № 58,
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яким визначено правила заповнення трудової
книжки, до сьогодні не приведено у відповідність із КЗпП, і в абзаці третьому цього пункту
йдеться про підтвердження записів, внесених
ФОП, посадовою особою державної служби
зайнятості. Але ця норма вже не є актуальною.
Трапляється, що робота у ФОП є для працівника його першим місцем роботи. У такому разі виникає запитання, чи має ФОП право
заводити на нього трудову книжку. Свого часу
Мінсоцполітики та Держкомпідприємництва
висловлювали різні думки з цього приводу, але
остання позиція Мінсоцполітики наведена в
листі від 3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15.
У ньому, посилаючись на норми статті 48 КЗпП,

Увага!
Трудові книжки працівників, які працюють у
ФОП, зберігаються у працівників, а не в
роботодавця (абзац перший п. 2.211 Інст
рукції № 58).

яка зобов’язує вести трудові книжки на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять
днів, Мінсоцполітики доходить висновку, що
працівнику, який приступає до роботи вперше,
трудова книжка має бути заведена, в т. ч. ФОП.

Додаток 1
Зразок наказу ФОП про прийняття працівника на роботу
ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ КАРПЕНКО П. О.
НАКАЗ
29.01.2018		

м. Луцьк 			

№ 37

1. Прийняти на роботу Маркову Світлану Петрівну продавцем-консультантом торговельного залу до магазину «Вишиванка» з окладом 4000,00 грн.
2. Оформити з Марковою С. П. трудовий договір у письмовій формі з
30.01.2018 р.
3. Марковій С. П. приступити до роботи 30.01.2018 р.
ФОП Карпенко П.О.

Карпенко		

П. О. Карпенко

З наказом ознайомлена
Маркова С. П. Маркова
29.01.2018
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Особливості працевлаштування
осіб з інвалідністю
Відповідно до статті 2 Закону № 875 особою з
інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій
організму, що в разі взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана
створити умови для реалізації нею прав нарівні з
іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист. Одним із таких прав є право осіб з інвалідністю на працю.
Низкою законодавчих норм, зокрема статтею
172 КЗпП та статтею 18 Закону № 875, передбачено обов’язок роботодавців щодо працевлаш
тування осіб з інвалідністю. Крім того, зважаючи
на те, що особам з обмеженими можливостями
важко знайти роботу, статтею 19 Закону № 875
встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який мають
виконувати всі без винятку роботодавці України.
Під час працевлаштування особи з інвалідністю
на роботу від неї потрібно отримати документи,
які підтверджують інвалідність, а саме:
 довідку встановленого зразка із зазначенням групи інвалідності;
 індивідуальну програму реабілітації.
Ці документи надаватимуть такому працівнику
право на додаткові пільги та привілеї порівняно
з іншими працівниками, а також встановлюватимуть певні обов’язки для роботодавця.
Так, підприємство, яке працевлаштовує особу
з інвалідністю, має знати й пам’ятати про те, що
трудові відносини з таким працівником мають
певні особливості, а саме:
 забороняється з мотивів інвалідності відмовляти особі в укладенні трудового договору
або просуванні по службі, переводити такого
працівника на іншу роботу без його згоди (ст. 17
Закону № 875). Наголосимо, що в статті 17 Закону
№ 875 йдеться саме про те, що звільнити особу
з інвалідністю не можна з підстави встановлення
їй інвалідності, усі інші правила (прийняття, переведення та звільнення) на такого працівника
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поширюються як на всіх інших працівників підприємства;
 під час прийняття особи з інвалідністю на
роботу забороняється встановлювати їй випробувальний строк (ст. 26 КЗпП);
 за бажанням особи з інвалідністю їй може
встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня,
неповного робочого тижня) та пільгові умови
праці (ст. 172 КЗпП). Якщо встановлення неповного робочого часу передбачено умовами
індивідуальної програми реабілітації особи з
інвалідністю, керівництво підприємства має виконати цю вимогу в обов’язковому порядку.
Якщо ж такої вимоги в рекомендаціях МСЕК не
вказано, роботодавець повинен встановити особі
з інвалідністю робочий час такої тривалості, про
яку вона просить. Для цього такий працівник
має подати заяву про встановлення неповного
робочого часу і чітко зазначити, яким чином він
бажає, щоб це відбувалося: шляхом зменшення
тривалості щоденної роботи або кількості днів
роботи протягом тижня, чи одночасно шляхом
зменшення і кількості робочих годин упродовж
дня, і кількості робочих днів упродовж тижня. На
підставі такої заяви керівник підприємства видає
відповідний наказ.
До пільгових умов праці може бути віднесено
скорочений робочий день. Але слід зауважити,
що тривалість скороченого робочого часу для
осіб з інвалідністю не встановлена жодним законодавчим актом. Не йдеться про це ні в статті 51
КЗпП, якою визначено перелік працівників, які
мають право на скорочений робочий час, ні в
Законі № 875.
Разом з тим частиною п’ятою статті 51 КЗпП
передбачено, що для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших) також встановлюється скорочена тривалість робочого часу.
До категорії «інші» можна було б віднести й осіб
з інвалідністю, але встановлення скороченого
робочого часу тривалістю 6 годин на добу (36
годин на тиждень) має місце лише для осіб з
інвалідністю I та II груп, які працюють на підпри-
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ємствах, у цехах та на дільницях, призначених для
використання праці таких працівників, якщо вони
не користуються правом на одержання більш
високих пільг. Це питання обумовлено пунктом 6
постанови Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо
подальшого поліпшення використання праці
пенсіонерів за віком та інвалідів у народному
господарстві і пов’язані з цим додаткові пільги» від
14 вересня 1973 р. № 674. До таких підприємств,
наприклад, можна віднести навчально-виробничі
підприємства товариств глухих.
Варто також враховувати, що відповідно до
статті 91 КЗпП підприємства мають право встановлювати пільги для будь-якого кола працівників. Тому зважаючи на цю норму та за умови
внесення її до колективного договору, роботодавець має право встановити особі з інвалідністю
скорочену тривалість робочого часу. Наголосимо,
що в цьому випадку такі дії вважаються правом
роботодавця, а не обов’язком.
Залучати осіб з інвалідністю до роботи в нічний час та до робіт понад норму робочого часу
можна тільки за їх згодою та за умови, що це не
суперечить медичним рекомендаціям (ст. 55 і
63 КЗпП). Якщо такому працівнику важко працювати на робочому місці чи посаді, куди його
працевлаштовано, за його бажанням і можливості
в керівництва підприємства його може бути переведено на іншу, легшу, роботу (ст. 170 КЗпП).
Вимоги та особливості організації робочого
місця для осіб з інвалідністю визначені статтею 18
Закону № 875. Підприємство, приймаючи на
роботу осіб з інвалідністю, зобов’язане створити
для них робоче місце, в т. ч. спеціальне робоче
місце, з урахуванням їх індивідуальної програми
реабілітації. Це означає, що такого працівника
можна приймати як на звичайне робоче місце,
так і на спеціальне, — якщо це необхідно у зв’язку
з конкретним його захворюванням або за рекомендаціями МСЕК.
Зауважимо, що на сьогодні законодавство не
містить жодних нормативно-правових актів, які б
визначали, як правильно облаштувати спеціальні
робочі місця для осіб з інвалідністю. Також не
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врегульовано механізму проведення атестації
робочих місць для такої категорії працівників.
Тому в цьому питанні підприємствам залишається орієнтуватися на рекомендації МСЕК та
побажання особи з інвалідністю щодо зручності
роботи. Головне, щоб умови її праці відповідали
вимогам індивідуальної програми реабілітації.
Наприклад, якщо в довідці МСЕК зазначено, що
такій особі протипоказано переохолодження
або перегрів організму, її не можна приймати на
роботу, пов’язану з постійним перебуванням поза
приміщенням.

Трудові відносини зі студентами
Відповідно до статті 61 Закону № 1556 студент —
особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра чи магістра. Оскільки навчання у вищому навчальному закладі не є роботою, на цей період зі студентами не укладається
трудовий договір. Тому незалежно від умов праці
під час працевлаштування студентів приймають
на основне місце роботи, а не за сумісництвом,
адже обов’язковою умовою для прийняття на
роботу за сумісництвом є наявність у працівника
основного місця роботи.
Студентам випробування може встановлюватися на загальних підставах. Однак якщо вони не
досягли 18 років на момент працевлаштування
або належать до категорій осіб, наведених у частині третій статті 26 КЗпП, випробування для них
не встановлюється.
Щоб поєднувати роботу з навчанням на денному відділенні, студент має обрати зручний для
нього час роботи. Він може працювати і повний
робочий день — для цього немає жодних юридичних перепон: ні роботодавець, ні студент у
цьому випадку не порушують закону. Але статтею 63 Закону № 1556 на студентів покладається обов’язок додержуватися статуту та правил
внутрішнього розпорядку вищого навчального
закладу, виконувати графік навчального проце-
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су та вимоги навчального плану. Тобто студент
повинен відвідувати навчальний заклад згідно з
розкладом занять.
З іншого боку, якщо студент не просить встановити йому неповний робочий день, то роботодавець не зобов’язаний наполягати на цьому
(інколи роботодавці помилково вважають, що не
мають права прийняти студента на повний робочий день). Законодавство не містить також норм,
які б зобов’язували роботодавця задовольнити вимогу студента про встановлення йому неповного
робочого дня. Допускається також встановлення
студенту індивідуального графіка роботи, який
передбачав би надання іншого вихідного дня,
наприклад, у середу замість суботи.
Згідно з Інструкцією № 58 трудові книжки
ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємстві, в установі, організації незалежно
від форми власності або у фізичної особи понад
п’ять днів. Студенти, які працюють за трудовим
договором, не є винятком. Саме підприємство,
а не навчальний заклад, у якому навчається студент, заводить трудову книжку особі, яка працевлаштовується вперше.
Відповідно до пункту 2.16 Інструкції № 58 для
студентів, які мають трудові книжки, навчальний
заклад вносить записи про час навчання на денних
відділеннях (у т. ч. підготовчих) вищих навчальних
закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу про зарахування на навчання
та про відрахування з числа студентів.
Зазначена норма може бути застосована на
практиці лише щодо тих студентів, які працювали на умовах трудового договору, а на дату
закінчення навчального закладу звільнилися з
роботи. Якщо студент, вступивши на денне відділення, продовжує працювати, внесення запису
до його трудової книжки навчальним закладом є
неможливим, адже трудова книжка зберігається
на підприємстві, на якому він працює.
Певні протиріччя виникають із застосуванням
підпункту «в» пункту 2.19 Інструкції № 58, згідно з
яким запис про навчання у вищому навчальному
закладі вноситься в трудову книжку працівника
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до внесення запису про роботу. Якщо особа спочатку влаштувалася на роботу, а потім вступила
до вищого навчального закладу, то запис про
навчання не може бути внесений до запису про
прийняття на роботу. Крім того, протягом часу
навчання працівник-студент може змінити кілька місць роботи, і на кожному з них до трудової
книжки мають бути внесені відповідні записи.
Тому єдиним виходом із цієї ситуації є заповнення
трудової книжки на загальних підставах, а внести
запис про навчання можна буде після того, як
працівник надасть документ про освіту.
За умови надання відповідних документів
запис про час навчання вноситься до трудової
книжки, навіть якщо після закінчення навчання
минуло кілька років, протягом яких особа ніде
не працювала або працювала, але запис не було
внесено.

Практика та стажування
Не слід плутати роботу студентів денної форми навчання за трудовим договором в період
навчання із практикою та стажуванням. Хоча
можливість працевлаштування студентів на час
проходження практики допускається, слід розрізняти ці процеси, оскільки вони відбуваються
незалежно один від одного і регулюються різними
законодавчими нормами.
Практика студентів є невід’ємною складовою
навчального процесу. Її проведення регулюється
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти України від 8 квітня
1993 р. № 93.
Стажування регулюється статтею 29 Закону
№ 5067 та Порядком укладення договору про
стажування студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів на підприємствах,
в установах та організаціях, затвердженим постановою КМУ від 16 січня 2013 р. № 20. Стажування
не є частиною навчального процесу й відбувається
у вільний від навчання час. За виконану роботу
стажист може отримувати оплату, а запис про
стажування вноситься до трудової книжки. Цей
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вид правовідносин є досить привабливим для
підприємств, адже студент не перебуває з ним
у трудових відносинах і не набуває відповідних
прав як працівник.

Особливості працевлаштування
неповнолітніх
Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
від 5 лютого 1993 р. № 2998-ХІІ неповнолітні — це
громадяни віком до 18 років. Відповідно до статті 188 КЗпП неповнолітньою вважається особа
до 18 років, яка у трудових правовідносинах прирівнюється до повнолітньої, а в галузі охорони
праці, робочого часу, відпусток та деяких інших
умов праці користується пільгами, передбаченими
законодавством України.
За загальним правилом, не допускається прий
няття на роботу осіб молодше 16 років (ст. 188
КЗпП). Однак воно має винятки, а саме:
 за згодою одного з батьків або особи, що
його замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу особи, які досягли 15 років;
 для підготовки молоді до продуктивної
праці допускається прийняття на роботу учнів
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і
середніх спеціальних навчальних закладів для
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання,
у вільний від навчання час після досягнення ними
14-річного віку за згодою одного з батьків або
особи, яка його замінює.
Отже, наведені винятки фактично допускають
трудові відносини з неповнолітніми з 14 років за
згодою одного з батьків. Законодавством також
передбачено, що згоду може надати особа, яка їх
замінює. До таких осіб належать:
 піклувальник (згідно зі ст. 61 ЦКУ піклування встановлюється над неповнолітньою особою,
тобто особою віком з 14 до 18 років);
 прийомний батько чи прийомна матір, які
згідно зі статтею 2562 Сімейного кодексу Укра-
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їни від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ є законними
представниками прийомних дітей і діють без
спеціальних на те повноважень.
Законодавство не встановлює форми згоди на
прийняття неповнолітньої особи на роботу, тому з
метою уникнення конфліктних ситуацій доречно
отримувати її в письмовому вигляді.
Згідно зі статтею 24 КЗпП дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим
у разі його укладення з неповнолітнім. У ньому
має бути обумовлено місце роботи, трудові
функції, які має виконувати працівник, розмір
та терміни видачі заробітної плати, режим праці
та відпочинку.
Неповнолітній працівник, як і всі інші працівники, не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого наказом роботодавця (додаток 2), та повідомлення
територіального органу ДФСУ про прийняття
працівника на роботу відповідно до Постанови
№ 413.
Частиною другою статті 24 КЗпП передбачено, що під час укладення трудового договору
громадянин зобов’язаний надати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу. Однак законодавством не визначено, який документ має
надати неповнолітній працівник у разі укладення
трудового договору за умови, що йому ще не виповнилося 16 років (тобто він не має паспорта). На
думку укладачів спецвипуску, якщо неповнолітній
не має документа, який посвідчує особу, доцільно
надавати свідоцтво про народження та паспорт
одного з батьків, який надаватиме згоду на його
працевлаштування.
Слід пам’ятати, що згідно з частиною третьою
статті 28 КЗпП під час прийняття на роботу осіб,
які не досягли 18 років, випробування їм не встановлюється.
Що стосується прийняття на роботу неповнолітніх на умовах строкового трудового договору,
то обмежень у цьому випадку не існує. Але необхідно пам’ятати, що строковий трудовий договір
укладається в тому разі, якщо трудові відносини
не можуть бути встановлені на невизначений
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Додаток 2
Зразок наказу про прийняття на роботу неповнолітнього
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАНОК»
НАКАЗ
03.01.2018		

м. Київ		

№ 68-К

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
МАРЧУКА Івана Андрійовича, 2002 р. н., помічником менеджера з
реклами з 4 січня 2018 р. з оплатою праці згідно зі штатним розписом.
Встановити Марчуку І. А. як неповнолітньому тривалість робочого тижня
24 години (4 години на день) з оплатою як за повну тривалість щоденної
роботи (ст. 51 КЗпП).
Підстави: 1. Заява Марчука І. А.
2. Трудовий договір від 03.01.2018.
3. Згода Марчук О. О. (матері Марчука І. А.).
Директор		

Онищенко

строк з урахуванням характеру наступної роботи,
або умов її виконання, або інтересів працівника.
Статтею 189 КЗпП визначено, що на кожному
підприємстві, в установі, організації має вестися
спеціальний облік працівників, які не досягли 18
років, із зазначенням дати їх народження. Форма
ведення обліку нормами законодавства не встановлена, тому допускається її ведення в довільній
формі із зазначенням прізвища неповнолітнього,
дати народження та назви роботи, яку він виконує.
До робіт, на яких забороняється застосовувати
працю осіб, яким не виповнилося 18 років, відповідно до статей 190 та 192 КЗпП належать:
 важкі та роботи зі шкідливими й небезпечними умовами праці, а також підземні роботи (згідно з Переліком важких робіт і робіт
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із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня
1994 р. № 46);
 підіймання та переміщення речей, маса
яких перевищує встановлені для них граничні
норми, визначені Наказом № 59. Відділ кадрів,
керуючись зазначеними нормами, за погодженням зі службами й підрозділами підприємства
розробляє свій перелік, який затверджується
наказом роботодавця чи може бути додатком
до правил внутрішнього трудового розпорядку. Згідно з Наказом № 59 робота підлітків з
вантажами не повинна становити більше 1/3
робочого часу;
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 нічні роботи, під якими маються на увазі

роботи, що виконуються з 22 до 6 години ранку;
 надурочні роботи, тобто роботи понад
встановлену тривалість робочого дня;
 роботи у вихідні дні.
Робота осіб, яким виповнилося 14 років, не
повинна порушувати процесу навчання, має бути
легкою та не завдавати шкоди підлітку. Законодавство не визначає переліку таких робіт, тому
слід зважати на загальноприйняту практику та
вимоги, встановлені статтями 190 та 192 КЗпП.
Для неповнолітніх встановлюється скорочена
тривалість робочого часу (частина перша ст. 51
КЗпП):
 для працівників віком від 16 до 18 років —
36 годин на тиждень;
 для осіб віком від 15 до 16 років — 24 години на тиждень;
 для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, — 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини
максимальної тривалості робочого часу, передбаченого вище.
Статтею 209 КЗпП передбачено скорочення
робочого часу із збереженням заробітної плати
для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах. Так, для працівників, які
успішно навчаються в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною,
заочною формами навчання при загальноосвітніх
школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих
годин. Ці особи звільняються від роботи протягом
навчального року не більш як на 36 робочих днів
за шестиденного робочого тижня або на відповідну їм кількість робочих годин. За п’ятиденного
робочого тижня кількість вільних від роботи днів
змінюється залежно від тривалості робочої зміни
в разі збереження кількості вільних від роботи
годин. Таким працівникам за час звільнення від
роботи виплачується 50 % середньої заробітної
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плати за основним місцем роботи, але не нижче
мінімального розміру заробітної плати.
Також статтею 210 КЗпП передбачено надання працівникам, які навчаються, без шкоди для
виробничої діяльності, за їх бажанням, у період
навчального року одного-двох вільних від роботи
днів на тиждень без збереження заробітної плати.
Згідно зі статтею 191 КЗпП усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після
попереднього медичного огляду. У подальшому
до досягнення 21 року вони щороку підлягають
обов’язковому медичному огляду.
Норму цієї статті слід розуміти так: неповнолітній працівник під час прийняття на роботу проходить попередній медичний огляд і в подальшому,
якщо з ним тривають трудові відносини, щороку
до досягнення 21-річчя підлягає обов’язковому
медичному огляду. Якщо на роботу приймають
працівника, якому виповнилося 18 років, норма
щодо обов’язкового попереднього медичного
огляду під час прийняття на роботу на нього не
розповсюджується, проводиться лише періодичний медогляд.
Процедуру проведення медичних оглядів
визначає Порядок № 246. Роботодавець зобо
в’язаний щорічно видавати наказ про проведення медичних оглядів працівників, у т. ч. осіб,
які не досягли 21 року (п. 1.3 Порядку № 246).
Необхідно призначати відповідальних за це осіб,
забезпечувати проведення медоглядів у строки, погоджені з лікувально-профілактичною
установою та визначені в наказі. Медогляди
проводяться за рахунок підприємства, і на цей
час за працівником зберігається місце роботи
та середня заробітна плата.

Трудові відносини з іноземцями
Відповідно до Конституції іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими
правами й свободами, а також мають ті самі
обов’язки, що й громадяни України, за винятками,
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встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Це положення стосується й трудових відносин,
проте з деякими уточненнями: так, іноземці не
можуть обіймати окремі посади або здійснювати
певну трудову діяльність, якщо відповідно до
законодавства України призначення на ці посади
або заняття такою діяльністю пов’язане з наявністю громадянства України.

Увага!
Іноземцем є особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим)
іншої держави або держав (п. 6 частини першої ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від
22 вересня 2011 р. № 3773-VІ).
Статтею 8 КЗпП передбачено, зокрема, що
трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством
держави, в якій здійснене працевлаштування
(наймання) працівника, та міжнародними договорами України.
Залежно від правового статусу в Україні іноземців приймають на роботу:
 на підставах і в порядку, установлених для
громадян України, якщо вони постійно проживають в Україні та їх визнано біженцями;
 за наявності дозволу на їх працевлаштування.
Крім того, статтею 421 Закону № 5067 передбачено, що роботодавець отримує також дозвіл
для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України:
 відряджених іноземних працівників;
 внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 іноземців та осіб без громадянства, стосовно
яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту.
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Також особливими категоріями іноземців, які
претендують на працевлаштування в Україні, є:
 іноземні високооплачувані професіонали;
 засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної
в Україні;
 випускники університетів, що входять
до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного
КМУ;
 іноземні працівники творчих професій;
іноземні ІТ-професіонали.
Особливості прийняття на роботу іноземців
визначені розділом VII Закону № 5067. Відповідно
до пункту 6 статті 42 цього Закону без дозволу
на працевлаштування здійснюється працевлаш
тування:
 іноземців, які постійно проживають в
Україні;
 іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали
дозвіл на імміграцію в Україну;
 іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано
тимчасовий захист в Україні;
 представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують
такі компанії на території України;
 працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в
Україні;
 спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи
в Україні за фахом;
 працівників аварійно-рятувальних служб
для виконання термінових робіт;
 працівників іноземних представництв, які
зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 священнослужителів, які є іноземцями
та тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження
канонічної діяльності лише в таких організаціях
з офіційним погодженням з органом, який здійс
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нив реєстрацію статуту (положення) відповідної
релігійної організації;
 іноземців, які прибули в Україну для участі
в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності
у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 інших іноземців у випадках, передбачених
законами та міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
Дозволи на застосування праці іноземців видаються відповідно до розділу VII Закону № 5067.
Нагадаємо, що до 27 листопада 2017 р. ця процедура регулювалася Порядком видачі, продов
ження дії та анулювання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженим Постановою № 437. Наразі порядок та
особливості видачі дозволу регулюються розділом VII Закону № 5067.
Для отримання дозволу на використання праці
іноземця роботодавець зобов’язаний подати до
відповідного центру зайнятості пакет документів,
визначений статтею 422 Закону № 5067, форми
яких затверджено Постановою № 858.
За видачу дозволу на використання праці
іноземця чи продовження строку його дії з роботодавця справляється плата. Наразі за отримання дозволу встановлено іншу оплату, ніж було
передбачено Постановою № 437. Отже, оплата
за отримання дозволів, що видаються або продовжуються на строк:
 від одного до трьох років — становить
шість прожиткових мінімумів для працездатних
осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані
документи;
 від шести місяців до одного року включно —
чотири прожиткових мінімуми для працездатних
осіб, визначених законом на 1 січня календарного
року, в якому роботодавцем подані документи;
 на строк до шести місяців — два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, перед-
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бачених законом на 1 січня календарного року,
в якому роботодавцем подані документи.
Дозвіл на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства видається на різні строки
залежно від категорії працівника:
 не більш як на три роки — для особливих
категорій іноземців;
 на строк дії контракту, укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання,
але не більш як на три роки — для відряджених
іноземних працівників та внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 не більш як на один рік — для всіх інших
іноземних найманих працівників.
Роботодавець в заяві про видачу дозволу
може зазначити менший строк, ніж встановлено
законодавством.
Праця іноземців може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше)
роботодавців за умови отримання дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді.
У той же час праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без
дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк
дії трудового договору на цій посаді не перевищує
строку дії дозволу за основним місцем роботи.
До цієї категорії осіб належать іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи
без громадянства, заробітна плата яких становить
не менше 50 мінімальних заробітних плат.
Іноземному працівнику дозволяється суміщати
посади, визначені дозволом, з роботою на посаді
тимчасово відсутнього працівника, за умови, що
суміщення триває не більше 60 календарних днів
протягом календарного року.
Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
за умови виплати заробітної плати в розмірі не
менше:
 п’яти мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських
об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;
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 10 мінімальних заробітних плат — для всіх

інших категорій найманих працівників.
При цьому вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються в разі отримання
дозволу на застосування праці особливих категорій іноземців (перелік цих категорій зазначено
вище).
Закон № 5067 не містить норм щодо видачі
дозволу лише за умови, якщо в Україні (регіоні)
відсутні кваліфіковані працівники, спроможні
виконувати відповідний вид роботи, або є достатнє обґрунтування доцільності застосування праці
іноземців, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
У разі застосування праці іноземців без дозволу Держпраці накладає на роботодавця штраф
за кожну таку особу в 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
(п. 5 ст. 53 Закону № 5067). Передбачено також
й адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу, який накладається на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, фізичних осіб — підприємців,
які використовують найману працю.
Отже, зідно з частиною третьою статті 41
Кодексу України про адміністративні правопо
рушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до
роботи іноземця на умовах трудового договору
(контракту) без дозволу на застосування праці
іноземця на згаданих вище осіб накладається
штраф у розмірі від 500 до 1000 нмдг (8500 до
17 000 грн).

Документи для отримання дозволу
на застосування праці іноземців
Статтею 422 Закону № 5067 передбачено,
що для отримання дозволу роботодавець подає
до органу у сфері зайнятості населення такі документи:
 заяву за формою, встановленою Постановою № 858, в якій роботодавець підтверджує,
що посада, на якій застосовуватиметься праця
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іноземця або особи без громадянства, відповідно
до законів України не пов’язана з належністю до
громадянства України та не потребує надання
допуску до державної таємниці;
 копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом
українською мовою, засвідченим в установленому
порядку;
 кольорову фотокартку іноземця або особи
без громадянства розміром 3,5 × 4,5 см;
 копію проекту трудового договору (конт
ракту) з іноземцем або особою без громадянства,
посвідчену роботодавцем.
Для працевлаштування окремих категорій
іноземців роботодавець додатково подає такі
документи стосовно:
 випускників університетів, що входять до
першої сотні у світових рейтингах університетів, —
копію диплома про вищу освіту відповідного
університету, визнаного в Україні в установленому
порядку;
 іноземних працівників творчих професій — нотаріально засвідчені копії документів, що
ідентифікують об’єкт авторського права та/або
суміжних прав автора та засвідчують авторство
(авторське право);
 відряджених іноземних працівників — копію
договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання,
яким передбачено застосування праці іноземців та
осіб без громадянства, які направлені іноземним
роботодавцем в Україну для виконання певного
обсягу робіт (надання послуг);
 внутрішньокорпоративних цесіонаріїв —
рішення іноземного суб’єкта господарювання про
переведення іноземця або особи без громадянства
на роботу в Україну та копія контракту, укладеного
між іноземцем або особою без громадянства та
іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку
роботи в Україні;
 осіб, стосовно яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання
щодо визнання біженцем або особою, яка по-
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требує додаткового захисту, — копії рішення про
оформлення документів для вирішення питання
щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення
за захистом в Україні.
Для працевлаштування засновників та/або
учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи орган у сфері зайнятості населення
самостійно отримує відомості про закінчення
формування статутного капіталу товариства на
момент подання заяви про видачу дозволу.
Для працевлаштування іноземних ІТ-про
фесіоналів територіальний орган центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про
наявність у роботодавця зареєстрованого виду
діяльності, яким є комп’ютерне програмування.
Для продовження дії дозволу роботодавець
подає такі документи:
 заяву за формою, визначеною Постановою
№ 858;
 фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 см;
 документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
При цьому орган у сфері зайнятості населення самостійно отримує в електронній формі з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
відомості про статус роботодавця як юридичної
особи або ФОП. Важливо, що документи, передбачені статтею 422 Закону № 5067, які були
видані за кордоном, мають бути легалізовані в
установленому порядку.

Укладання трудового договору
Іноземець, як і будь-який інший працівник,
відповідно до статті 24 КЗпП не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, та
повідомлення до ДФСУ.
Відповідно до Постанови № 413 повідомлення
про прийняття працівника на роботу подається
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Увага!
Під час укладення з нерезидентом договору,
умови якого передбачають отримання таким
нерезидентом доходу з джерела його походження в Україні, резидент зобов’язаний
зазначити в договорі ставку податку, яку буде
застосовано до таких доходів (пп. 170.10.3
п. 170.10 ст. 170 ПКУ).

власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом (особою) або
фізичною особою до територіальних органів
ДФСУ за місцем їх обліку як платника ЄСВ за
формою, затвердженою Постановою № 413 до
початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Згідно з частиною четвертою статті 427 Закону
№ 5067 роботодавець зобов’язаний укласти з
іноземцем трудовий договір (контракт) не пізніше
як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу
та у 10-денний строк після укладення трудового
договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, органу, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення.
Після оформлення дозволу на працевлаштування іноземця та укладення з ним трудового
контракту такому іноземцю на загальних підставах оформлюється трудова книжка. Це випливає
зі змісту статті 48 КЗпП та пункту 1.1 Інструкції
№ 58. Згідно з цими документами трудові книжки
ведуться на всіх без винятку працівників, які працюють на підприємстві більше п’яти днів. Трудові
книжки працівників-іноземців ведуть у такому
ж порядку, що й трудові книжки працівників —
громадян України.
Що стосується трудової книжки (або іншого
аналогічного документа), виданої іноземному
працівникові в іншій державі, то український
роботодавець може використовувати її лише з
метою підтвердження досвіду роботи за відповідною спеціальністю.
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Оформлення та заповнення
трудової книжки

В

едення трудових книжок, у яких має
фіксуватися вид роботи, яку виконує
працівник, передбачено КЗпП. Відповідно до статті 48 цього Кодексу
трудова книжка є основним документом про
трудову діяльність працівника. Вони ведуться
на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної
особи понад п’ять днів, а також на позаштатних працівників за умови, що вони підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів
професійно-технічних навчальних закладів,
які проходять стажування на підприємстві,
в установі, організації.
Працівникам, які працевлаштовуються
вперше, трудова книжка оформлюється не
пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів вона оформлюється не
пізніше тижневого строку після початку проходження стажування (п. 2.2 Інструкції № 58).
До трудової книжки вносять відомості про
роботу, заохочення та нагороди за успіхи в
роботі на підприємстві, в установі, організації.
Відомості про стягнення до неї не вносяться.
Такі ж вимоги передбачено і пунктом 1.1 Інструкції № 58. Трудові книжки ведуться також
на сезонних і тимчасових працівників, іноземців
та осіб без громадянства, працевлаштованих
в Україні в установленому порядку. Питання,
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пов’язані з порядком ведення трудових книжок, їх
зберігання, виготовлення, забезпечення та обліку,
регулюються також постановою КМУ «Про трудові
книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301.

Увага!
Трудові книжки не ведуться на осіб, які працюють за договорами цивільно-правового
характеру (договором підряду, договором
про надання послуг тощо). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться лише за місцем основної роботи.
Трудові книжки мають заповнюватися у
відповідних частинах і розділах українською
та російською мовами (п. 2.1 Інструкції № 58).
Однак згідно зі статтею 10 Конституції офіційне
діловодство ведеться українською (державною)
мовою, тому записи до них рекомендується
вносити державною мовою.
Заповнюють трудову книжку кульковою
ручкою або чорнилами чорного, синього чи
фіолетового кольорів. Записи у графі 2 трудової
книжки «Дата» (прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення, внесення записів
тощо) виконують арабськими цифрами (число і
місяць — двозначними): «02.03.2010».
Записи про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, присвоєння
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розрядів, рангів, нагородження, заохочення,
звільнення вносять до трудових книжок на
підставі наказу (розпорядження) не пізніше
тижневого строку, а в разі звільнення — у день
звільнення. Ці записи мають точно відповідати
тексту наказу (розпорядження). Якщо до трудової книжки вносять записи про переведення
чи звільнення, обов’язково вказують підставу
прийнятого рішення — відповідний пункт і/або
статтю закону.
Записи про назву роботи (професію, посаду), на яку приймають чи переводять працівника, мають відповідати вимогам КП.
Із кожним записом про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу,
звільнення, що вноситься до трудової книжки, її
власник повинен бути ознайомлений під підпис
в особовій картці працівника за формою № П-2,
затвердженою наказом Державного комітету

статистики України та Міністерства оборони
України «Про затвердження типової форми
первинного обліку № П-2 «Особова картка
працівника» від 25 грудня 2009 р. № 495/656.
Під час внесення запису до трудової книжки
зазначають, що працівника прийнято:
 на сезонну роботу;
 на тимчасову роботу;
 за контрактом;
 за конкурсом.
У трудовій книжці не вказують умов трудового договору щодо:
 укладення строкового трудового договору або договору про виконання певної роботи;
 укладення договору про повну матеріальну відповідальність;
 встановлення строку випробування;
 індивідуального режиму робочого часу;
 суміщення посад (професій).
Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша трудової книжки
Герб
України АА № 327439
Трудова книжка
Прізвище Тимошенко__________________
_____________________________________
Ім’я Андрій__________________________
По батькові Миколайович______________
Дата народження 18 листопада 1995 року
(число, місяць, рік)

Дата заповнення «22» січня 2018 р.
Підпис власника книжки Тимошенко
Підпис особи, відповідальної
за видачу трудових книжок
М. П. ___Савчук___
(розбірливо)
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Під час працевлаштування працівники
зобов’язані подати трудову книжку, оформлену
в установленому порядку. Особи, які вперше
шукають роботу і не мають трудової книжки,
пред’являють паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку,
військовий квиток (п. 1.4 Інструкції № 58).
Працівникам, які приймаються на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше
п’яти днів після прийняття на роботу. Студентам
вищих та учням професійно-технічних навчальних
закладів вона оформлюється не пізніше п’яти днів
після початку проходження стажування.
До трудової книжки вносять:
 відомості про працівника: прізвище, ім’я
та по батькові, дату народження;
 відомості про роботу, переведення на
іншу постійну роботу, звільнення;
 відомості про нагородження та заохочення: про нагородження державними нагородами
України та відзнаками України, заохочення за
успіхи в роботі та інші заохочення відповідно
до чинного законодавства України;
 відомості про відкриття, на які видано
дипломи, про використані винаходи і раціона-

лізаторські пропозиції та виплачені у зв’язку з
цим винагороди.
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, без скорочення та заміни імені й по батькові ініціалами) та
дату народження записують на підставі паспорта
або свідоцтва про народження. Тут же вказують
дату заповнення трудової книжки. Зазначені відомості засвідчують підписом працівника.
Першу сторінку (титульний аркуш) трудової
книжки підписує посадова особа, відповідальна
за її видачу, і ставиться печатка підприємства
або кадрової служби (додаток 1).

Внесення записів про прийняття на
роботу
Запис про прийняття на роботу (призначення
на посаду) вноситься до розділу «Відомості про роботу» трудової книжки в такому
порядку:
 у графі 3 як заголовок записують повне
найменування підприємства;
 у графі 1 нижче заголовка зазначають
порядковий номер запису;
Додаток 2

Зразки записів про прийняття на роботу
Прийняття на основну роботу на невизначений строк з нормальною тривалістю робочого часу

14

52
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Публічне акціонерне товариство «Метеорит»
07 2017 Прийнято монтажником електронно-вимірювальної
та спеціальної апаратури 5-го розряду дільниці № 2

Наказ від
30.06.2017 № 73-П
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 у графі 2 вказують дату прийняття на

роботу (фактичну дату, коли працівник відповідно до наказу повинен приступити до роботи);
 у графі 3 записують назву посади (роботи)
або професії відповідно до професійної назви
роботи, зазначеної в КП, а також розряд (категорію) та назву структурного підрозділу (відділу,
цеху тощо);
 у графі 4 зазначають дату і номер наказу
(розпорядження).

Якщо для працівника ця робота є першою,
окремим рядком у графі 3 розділу «Відомості
про роботу» робиться запис: «До вступу на
роботу трудового стажу не мав (не мала)»,
а потім як заголовок вказується повне найменування підприємства, установи, організації.
Зразки записів до трудової книжки про
прийняття працівника на роботу наведено в
додатку 2.

Призначення керівника акціонерного товариства за рішенням загальних зборів акціонерів

8

13

Публічне акціонерне товариство «Світло»
10 2017 Призначено на посаду директора за
контрактом

Наказ від
12.10.2017 № 71-П

Прийняття на роботу за контрактом

04

17
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Фольк»
01 2018 Прийнято редактором літературним до відділу
зв’язків із громадськістю

Наказ від
16.01.2018 № 119-К
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Прийняття на роботу за конкурсом

14

14

Київський національний економічний університет
08 2017 Прийнято на посаду старшого викладача кафедри
міжнародної економіки і менеджменту, обраного
за конкурсом

Наказ від
11.08.2017 № 67-П

Прийняття на тимчасову роботу

15

17

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мотор»
Наказ від
01 2018 Прийнято слюсарем 4-го розряду
16.01.2018 № 19-П
цеху № 4 тимчасово
Прийняття на сезонну роботу

17

54

22

Державне підпри мство «Санаторій «Відпочинок»
05 2017 Прийнято на сезонну роботу сторожем на оздоровчий Наказ від
19.05.2017 № 26-П
період
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Прийняття на роботу неповнолітнього

01

19

Публічне акціонерне товариство «Техноімпорт»
01 2018 Прийнято кур’ ром

Наказ від
18.01.2018 № 4-П

Прийняття на роботу з виконанням роботи вдома

14

17

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дощ»
11 2017 Прийнято диспетчером з виконанням роботи вдома

Наказ від
14.11.2017 № 64-П

Прийняття на роботу особи, направленої для проходження альтернативної служби

4

19
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівництво»
05 2017 Прийнято монтажником будівельним 3-го розряду для Наказ від
17.05.2017 № 19-П
проходження альтернативної служби згідно зі ст. 13
Закону України «Про альтернативну (невійськову)
службу»
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Призначення на посаду на період відсутності основного працівника

17

24

Публічне акціонерне товариство «Кераміка»
11 2017 Призначено на посаду економіста І категорії
до відділу економічного аналізу

Наказ від
21.11.2017 № 56-П

Прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства

11

23

Публічне акціонерне товариство «Фестиваль»
01 2018 Прийнято на посаду економіста І категорії відділу
організації праці і заробітної плати в порядку
переведення з ТОВ «Бриз»

Наказ від
22.01.2018 № 11-П

Зразок заповнення ФОП трудової книжки працівника

7
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Фізична особа — підпри мець Карпенко Павло Олексійович
Наказ від
01 2018 Прийнято продавцем-консультантом торговельного
29.01.2018 р. № 37
залу до магазину «Вишиванка»
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О

собові картки типової форми № П-2,
затвердженої наказом Держкомстату
та Міністерства оборони України від 25
грудня 2009 р. № 495/656, ведуться на
всіх працівників підприємства, у т. ч. сумісників.
Якщо особа працює на одному підприємстві за
основним місцем роботи та за сумісництвом,
на неї ведуть дві окремі картки. Картки заповнюються працівниками кадрової служби.
Бланки особових карток можна придбати в
місцях продажу бланків або замовити в типографії, а можна друкувати самостійно на аркушах
формату А4.
Не буде помилкою заповнити форму картки
на комп’ютері, використовуючи текстовий редактор або спеціалізовану програму з обліку кадрів.
Роздрукувати картку необхідно одразу після заповнення, адже вона ведеться в паперовому вигляді,
до неї необхідно вклеїти фотокартку розміром
3 × 4 см, а працівник має під підпис в особовій
картці ознайомитись із записом про прийняття
на роботу, внесеним до трудової книжки.
У верхньому лівому кутку картки вказується
найменування підприємства без скорочень та
абревіатур згідно зі статутом, зазначається код
ЄДРПОУ. Дата заповнення картки має відповідати даті прийняття працівника на роботу.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків працівника необхідно переписати
з довідки про його присвоєння.
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Далі розглянемо порядок заповнення розділів, інформацію до яких слід внести після
прийняття працівника на роботу.

Розділ 1. Загальні відомості
Пункти 1, 2. Прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку) і дату народження
працівника записують у точній відповідності
з даними паспорта.
Пункт 3. Вказується громадянство, наприк
лад: «Українець» або «Українка».
Пункт 4. Освіта. Необхідно обрати один
з варіантів на підставі поданого працівником
документа про освіту:
 базова загальна середня (свідоцтво про
базову загальну середню освіту);
 повна загальна середня (атестат про
повну загальну середню освіту);
 професійно-технічна (диплом кваліфікованого робітника);
 неповна вища (диплом молодшого спеціаліста);
 базова вища (диплом бакалавра);
 повна вища (диплом спеціаліста, магістра).
Далі в таблиці назва навчального закладу
вказується повністю, без скорочень та абревіатур.
Відповідно до даних диплома або свідоцтва
зазначається рік закінчення, спеціальність (про-
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фесія) та кваліфікація. Форма навчання (денна,
вечірня або заочна) зазначається на підставі
додатка до диплома (свідоцтва).
Якщо працівник навчався в кількох навчальних закладах і має кілька документів про освіту,
до особової картки вносяться записи про кожну
освіту окремо.
Пункт 5. Післядипломна професійна підготовка. Якщо працівник навчався в аспірантурі,
ад’юнктурі або докторантурі, потрібно відмітити необхідне. У таблиці на підставі даних
свідоцтва про закінчення аспірантури або докторантури та атестата доцента або професора
зазначається назва навчального (наукового)
закладу, номер і дата видачі документа, рік
закінчення, науковий ступінь, вчене звання.
Пункт 6. Відомості про останнє місце роботи (назва підприємства та посада) вносяться
на підставі даних трудової книжки працівника.
Пункт 7. Стаж роботи — загальний і такий,
що дає право на надбавку за вислугу років,
вказується на дату прийняття на роботу і обчислюється за даними трудової книжки.
Надбавка за вислугу років може бути передбачена колективним або трудовим договором.
Для деяких категорій працівників, наприклад,
медичних, педагогічних, надбавка передбачена
нормативно-правовими актами. Тим самим
документом, яким установлена надбавка, зазвичай визначається порядок обчислення стажу
роботи, що дає на неї право. Якщо надбавка за
вислугу років для працівника не передбачена,
цей рядок не заповнюється.
У пункті 8 зазначається дата та причина
звільнення з попереднього місця роботи на
підставі даних трудової книжки працівника.
Пункт 9. Якщо працівнику призначено
пенсію, про це фахівцями пенсійного фонду
ставиться відмітка на першій сторінці трудової
книжки. В особовій картці працівника зазначається, який вид пенсії призначено.
Пункт 10. Родинний стан: одружений/
неодружений, заміжня/незаміжня. У таблиці
зазначають членів сім’ї: у першій колонці —
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ступінь родинного зв’язку (чоловік, дружина,
син, донька тощо); у другій — прізвище, ім’я,
по батькові повністю, без скорочень; у третій —
рік народження.
Пункт 11. Місце фактичного проживання.
Ця інформація в документах не вказується,
тому дані про місце фактичного проживання
записують на підставі особового листка або
автобіографії, якщо працівник їх заповнив, або
з його слів. Вказують область, місто, район,
вулицю, номер будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс.
Пункт 12. Місце проживання за державною
реєстрацією та паспортні дані переписують з
паспорта або його копії.

Розділ ІІ. Відомості про військовий
облік
Військовому обліку підлягають військово
зобов’язані та призовники, які згідно з частинами першою та другою статті 37 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу»
від 25 березня 1992 р. № 2232-XII взяті на військовий облік у районних (міських) військових
комісаріатах.
Військово-обліковими документами, на
підставі яких на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах ведеться
персональний облік військовозобов’язаних та
призовників, є:
 для військовозобов’язаних — військовий
квиток або тимчасове посвідчення (замість
військового квитка);
 для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється в точній відповідності
з даними записів військових квитків та у порядку,
передбаченому постановою КМУ «Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»
від 7 грудня 2016 р. № 921.
На військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу запов
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нення розділу «Відомості про військовий
облік» особової картки здійснюється в такому
порядку:
 «Група обліку». Вказується група обліку:
«НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС»
(Військово-морські сили), «МВС» (Міністерство
внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки
України) відповідно до пункту 22 військового
квитка;
 «Категорія обліку». Зазначається перша
чи друга категорія (п. 21 військового квитка);
 «Склад». Вказується склад військово
зобов’язаних (рядовий, сержантський і старшинський) (п. 23 військового квитка);
 «Військове звання». Записується війсь
кове звання, присвоєне військовозобов’язано
му під час проходження ним військової служби
або перебування в запасі (п. 19 військового
квитка);
 «Військово-облікова спеціальність №».
Зазначається кодове (цифрове) позначення
військово-облікової спеціальності (п. 24, 25
військового квитка);
 «Придатність до військової служби».
Записуються рішення медичних комісій щодо
осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи вносяться на підставі відомостей про стан здоров’я
військовозобов’язаного, що містяться в пунктах
13–15 військового квитка;
 «Назва райвійськкомату за місцем проживання». Вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває
на військовому обліку (розділ VI військового
квитка);
 «Перебування на спеціальному обліку». Олівцем проставляють номери переліку, пункту й розділу переліку (постанови),
за якими оформлено бронювання військо
возобов’язаного.
На офіцерів запасу заповнення розділу
«Відомості про військовий облік» особової
картки здійснюється в такому порядку:
 «Група обліку» — не заповнюється;
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 «Категорія обліку». Записується розряд

запасу згідно із записом у військовому квитку
офіцера запасу;
 «Склад». Вказується профіль (командний,
інженерний, технічний, юридичний, медичний,
ветеринарний);
 «Військово-облікова спеціальність №».
Записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із
записом у військовому квитку офіцера запасу;
 рядок «Придатність до військової служби» на офіцерів запасу, які перебувають на
військовому обліку, не заповнюється.
На призовників заповнення розділу «Відо
мості про військовий облік» особової картки
здійснюється в такому порядку:
 «Група обліку» — зазначається «призов
ник»;
 «Назва райвійськкомату за місцем проживання». Вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якого призовник
приписаний;
 «Перебування на спеціальному обліку».
Зазначається, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.
Решта рядків розділу II не заповнюється.
В особових картках на військовозобов’я
заних, які досягли граничного віку перебування
в запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами викреслюють дані про військовий облік і роблять
відмітку: «Виключений з військового обліку
за віком».

Розділ ІІІ. Професійна освіта на
виробництві
До цього розділу в подальшому (після прий
няття на роботу) вноситься інформація про
професійне навчання на виробництві, яке пройде працівник.

Розділ IV. Призначення і переведення
До таблиці вносять інформацію про прий
няття на роботу та подальші переведення на
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іншу постійну роботу на цьому підприємстві
на підставі відповідних наказів.
У першій колонці вказують дату прийняття
на роботу. Необхідно звернути увагу, що іноді
вона може відрізнятися від дати видання наказу.
У другій колонці записують назву структурного підрозділу та його код, якщо такий
присвоєно.
У третій та четвертій колонках зазначають
назву посади (роботи), на яку прийнято (переведено) працівника, та її код відповідно до КП.
У п’ятій колонці вказують розряд або оклад,
який встановлено працівнику. Якщо в процесі
роботи йому присвоюється новий розряд або
встановлюється інший оклад, без переведення на іншу роботу, запис про це до особової
картки не вноситься, оскільки до цього розділу
вноситься інформація лише про призначення
та переведення працівника.
У шостій колонці записують номер наказу,
на підставі якого внесено запис про прийняття
(переведення). У сьомій колонці працівник ставить свій підпис про те, що його ознайомлено із
записом про прийняття на роботу, внесеним до
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трудової книжки, а в подальшому — про внесення до трудової книжки записів про переведення
на іншу постійну роботу на цьому підприємстві.

Розділ V. Відпустки
Цей розділ на етапі прийняття на роботу не
заповнюється, а в подальшому до нього необхідно вносити відомості про надання відпусток
усіх видів.

Додаткові відомості
У цьому рядку може бути записана будь-яка
додаткова інформація про працівника: додаткове навчання (не за рахунок підприємства),
участь у конкурсах, відзнаки або нагороди,
заохочення, стягнення, встановлення інвалідності із зазначенням групи, наявність посвідчення, що дає право на пільги, тощо.

Дата і причина звільнення (підстава)
Цей рядок заповнюють під час оформлення
звільнення працівника. Передбачений далі підпис
фахівця кадрової служби та підпис працівника
проставляються також під час звільнення. 
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