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ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ  
ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація. Досліджено питання виконання вимог трудового законодавства при передачі від органів вико-
навчої влади органам місцевого самоврядування повноважень в сфері освіти. Засновник закладу освіти – 
орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фі-
зична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший 
спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника. Засновник не має повноважень 
втручатися в освітню діяльність, вирішення питань організації освітнього процесу, кадрові питання (крім 
призначення та звільнення керівника закладу). Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управлін-
ня закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.
Ключові слова: управління освітою, заклад освіти, трудовий договір (контракт), реорганізація, 
переведення, звільнення.
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APPLICATION OF LABOR LEGISLATION IN EDUCATION  
IN THE PROCESS OF DECENTRALIZATION OF BODIES

Summary. The question of fulfillment of the requirements of the labor legislation during the transfer from 
the executive authorities to the bodies of local self-government in the field of education is investigated. Labor 
relations, as processes of work activity between people, including relations between the employer and em-
ployees, between managers and subordinates, between workers within the labor collective, are formed under 
the influence of the environment and are dependent on management structures that ensure compliance with 
the principles of partnership, cooperation, assistance and responsibility. In the transition to ownership, real 
and public, the reorganization of educational institutions depends on the public. In the context of administra-
tive-territorial reform aimed at decentralization of power, it is very important to comply with the labor legisla-
tion at every stage of introducing new forms and systems of government. Management of the educational insti-
tution is carried out by: founders; head of educational institution; collegial body of management of educational 
establishment; collegial body of public self-government; other bodies. The founder of an educational institution 
is a public authority on behalf of the people, a response to their own territorial community (public), an individ-
ual and / or legal entity, decisions and questions about whether the property has been made by an educational 
establishment or what is otherwise required by law to be true and the duties of the founder. The founder has 
no opportunity to interfere with production, personnel issues (except hiring and dismissal of the manager). The 
head of a state or communal educational institution is appointed to a position solely by the results of compet-
itive selection. During the competition, it should be remembered that, regardless of subordination, typically 
forms the property of the institution, the person applying for a position is a citizen of Ukraine, has education – 
master and pedagogical experience – 3 years, as well as organizational skills, physical and mental state, that 
does not interfere with the performance of their professional duties. The head of the educational institution 
performs the tasks and bears responsibilities for economic activities and other in educational institutions.
Keywords: education management, educational institution, employment contract, reorganization, transfer, 
release.

Постановка проблеми. Децентралізація 
влади передбачає передачу від органів 

виконавчої влади органам місцевого самовря-
дування значної частини повноважень, ресурсів 
та відповідальності. 

Одним із завдань для об’єднаних територіаль-
них громад є створення функції управління освітою. 
До об’єднання громад управлінням освітою в селах 
і селищах займались відділи освіти районних дер-
жавних адміністрацій, функції виконавчих органів 
сільських та селищних рад у сфері освіти були мі-
німальними та полягали в реалізації другорядних 
завдань для забезпечення шкіл (сервісні).

При переході майна, прав та обов’язків до 
об’єднаних територіальних громад, рішенням 
даної громади можливо проведення реорганіза-
ції закладів освіти.

З моменту набуття чинності Законом України 
«Про освіту» всі питання прийняття та звільнен-
ня з роботи працівників, а також усі інші питан-
ня, що витікають з трудових відносин, вирішує 
керівник закладу освіти відповідно до трудового 
законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми переведень свого часу досліджувалися 
такими науковцями, як В.М. Андріїв, Н.Б. Бо-
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лотіна, В.В. Жернаков, В.Л. Костюк, В.В. Ла-
зор, К.Ю. Мельник, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, В.М. Скобєлкін, В.М. Толкуно-
ва, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко 
та інші вчені у галузі трудового права. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На відміну від райдер-
жадміністрацій, органи місцевого самоврядуван-
ня об’єднаних громад є автономними та мають 
всі повноваження, у тому числі у сфері управлін-
ня освітою. Але серйозним викликом є виконан-
ня вимог трудового законодавства в частині при-
значення, переведення, звільнення керівників 
та інших працівників закладів освіти.

Мета статті. Визначити, враховуючи особли-
вість трудового законодавства, тобто наявність 
великої кількості підзаконних актів, і законів, 
що в багатьох ситуаціях суперечать один одному 
та вносять правову невизначеність, порядок при-
значення, переведення та звільнення працівни-
ків освіти під час процесу децентралізації влади.

Викладення основного матеріалу. Орга-
нам місцевого самоврядування усіх об’єднаних 
територіальних громад (далі – ОТГ), разом 
з отриманням бюджетних преференцій та управ-
лінських повноважень необхідно взяти на себе 
складне завдання та відповідальність за ство-
рення ефективного управління системою освіти.

Об’єднана територіальна громада є правонас-
тупником всього майна, прав та обов’язків тери-
торіальних громад, що об’єдналися, з дня набут-
тя повноважень сільською, селищною, міською 
радою, обраною такою об’єднаною територіаль-
ною громадою [2].

До відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад в частині власних (са-
моврядних) повноважень належить управління 
закладами освіти, які належать територіальним 
громадам або передані їм, молодіжними підліт-
ковими закладами за місцем проживання, орга-
нізація їх матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення [3].

В умовах незавершеної адміністративно-те-
риторіальної реформи, спрямованої на децен-
тралізацію системи управління, у тому числі 
закладами освіти, ради та місцеві державні адмі-
ністрації мають виконувати Закон України «Про 
освіту» та інші спеціальні закони у сфері освіти 
з урахуванням відповідних положень Конститу-
ції України і Законів України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» та «Про місцеве самовряду-
вання в Україні».

Стаття 24 Закону України «Про освіту» перед-
бачає, що управління закладом освіти в межах 
повноважень, визначених законами та установ-
чими документами цього закладу, здійснюють:

засновник (засновники);
керівник закладу освіти;
колегіальний орган управління закладу освіти;
колегіальний орган громадського самовряду-

вання;
інші органи, передбачені спеціальними зако-

нами та/або установчими документами закладу 
освіти [4].

Даний Закон дає визначення терміну засно-
вник закладу освіти – орган державної влади 
від імені держави, відповідна рада від імені те-
риторіальної громади (громад), фізична та/або 

юридична особа, рішенням та за рахунок майна 
яких засновано заклад освіти або які в інший 
спосіб відповідно до законодавства набули прав 
і обов’язків засновника.

Закони України «Про загальну середню освіту» 
(зі змінами) від 13 травня 1999 року № 651-XIV, 
«Про дошкільну освіту» (зі змінами) від 11 липня 
2001 року № 2628-III, «Про позашкільну освіту»  
(зі змінами) від 22 червня 2000 року № 1841-III, 
передбачають створення, реорганізацію, ліквіда-
цію та перепрофілювання закладів середньої осві-
ти, дошкільної освіти, позашкільної освіти рішен-
ням його засновника (засновників).

Засновник не має повноважень втручатися 
в освітню діяльність, вирішення питань органі-
зації освітнього процесу, кадрові питання (крім 
призначення та звільнення керівника закладу).

Керівник закладу освіти здійснює безпосеред-
нє управління закладом і несе відповідальність 
за освітню, фінансово-господарську та іншу ді-
яльність закладу освіти. Повноваження (права 
і обов’язки) та відповідальність керівника закла-
ду освіти визначаються законом та установчими 
документами закладу освіти. Керівник є пред-
ставником закладу освіти у відносинах з держав-
ними органами, органами місцевого самовряду-
вання, юридичними та фізичними особами і діє 
без довіреності в межах повноважень, передба-
чених законом та установчими документами за-
кладу освіти [4].

Відповідно до абзаців 1-4 частини 2 статті 
26 Закону України «Про загальну середню осві-
ту», керівник закладу загальної середньої освіти 
призначається на посаду та звільняється з поса-
ди рішенням засновника (засновників) закладу 
або уповноваженого ним (ними) органу [12].

Керівник державного, комунального закладу 
загальної середньої освіти призначається на по-
саду за результатами конкурсного відбору стро-
ком на шість років (строком на два роки – для 
особи, яка призначається на посаду керівника за-
кладу загальної середньої освіти вперше) на під-
ставі рішення конкурсної комісії, до складу якої 
входять представники засновника (засновників), 
трудового колективу, громадського об’єднання 
батьків учнів (вихованців) закладу загальної 
середньої освіти та громадського об’єднання ке-
рівників закладів загальної середньої освіти від-
повідної адміністративно-територіальної одини-
ці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого 
голосу можуть залучатися представники громад-
ських об’єднань та експерти у сфері загальної се-
редньої освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 
28.03.2018 № 291 затверджено Типове положення 
про конкурс на посаду керівника державного, кому-
нального закладу загальної середньої освіти.

Засновники закладів загальної середньої освіти 
на підставі Типового положення розробляють і за-
тверджують власні положення про конкурс на по-
саду керівника закладу загальної середньої освіти. 

Рішення про проведення конкурсу приймає 
засновник державного, комунального закладу 
загальної середньої освіти або уповноважений 
ним орган (посадова особа) (далі – засновник):

одночасно з прийняттям рішення про утво-
рення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення стро-
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кового трудового договору (контракту), укладеного 
з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня достро-
кового припинення (прийняття рішення про 
дострокове припинення) договору, укладеного 
з керівником відповідного закладу загальної се-
редньої освіти, чи визнання попереднього кон-
курсу таким, що не відбувся.

Одна і та сама особа не може бути керівником 
відповідного закладу загальної середньої освіти 
більше ніж два строки підряд (до першого стро-
ку включається дворічний строк перебування на 
посаді керівника закладу загальної середньої 
освіти, призначеного вперше). Після закінчен-
ня другого строку перебування на посаді особа 
має право брати участь у конкурсі на заміщення 
вакансії керівника в іншому закладі загальної 
середньої освіти або продовжити роботу в тому 
самому закладі на іншій посаді.

Слід врахувати, що відповідно до підпункту 
17 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону після 28 вересня 2017 року 
частина друга статті 26 Закону України «Про за-
гальну середню освіту» застосовується до посад, 
що стали вакантними в установленому трудовим 
законодавством порядку.

Крім того, під час проведення конкурсу вар-
то враховувати те, що посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти незалежно від підпо-
рядкування, типу і форми власності може обі-
ймати особа, яка є громадянином України, має 
вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж 
педагогічної роботи не менше трьох років, а та-
кож організаторські здібності, фізичний і психіч-
ний стан якої не перешкоджає виконанню про-
фесійних обов’язків [9]. Отже, на даний час не 
має обов’язкової вимоги до наявності саме вищої 
педагогічної освіти та необхідності проходжен-
ня «атестації керівних кадрів освіти у порядку, 
встановленому Центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері освіти».

Отже, керівник державного чи комунального 
закладу загальної середньої освіти призначаєть-
ся на посаду виключно за результатами конкурс-
ного відбору.

З моменту набуття чинності Законом України 
«Про освіту» всі питання прийняття та звільнен-
ня з роботи працівників, а також усі інші питан-
ня, що витікають з трудових відносин, вирішує 
керівник закладу освіти відповідно до трудового 
законодавства.

При переході майна, прав та обов’язків до 
об’єднаних територіальних громад, рішенням 
даної громади можливо проведення реорганіза-
ції закладів освіти.

Реорганізація закладу освіти – це форма при-
пинення діяльності навчального закладу як 
юридичної особи, під час якої заклад припиня-
ється, але всі його права й обов’язки в порядку 
правонаступництва переходять до нової (іншої) 
юридичної особи.

Реорганізація закладу, як і реорганізація 
будь-якого підприємства, установи, організації 
може здійснюватися шляхом:

– злиття;
– приєднання;
– поділу;

– виокремлення;
– перетворення.
Цивільний кодекс України (стаття 104) перед-

бачає, що юридична особа припиняється в резуль-
таті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або ліквідації. У разі реорганіза-
ції юридичних осіб майно, права та обов’язки пе-
реходять до правонаступників [11].

Злиття, приєднання, поділ та перетворення 
юридичної особи здійснюються за рішенням його 
учасників або органу юридичної особи, уповнова-
женого на це установчими документами, а у ви-
падках, передбачених законом, – за рішенням суду 
або відповідних органів державної влади. Законом 
може бути передбачено одержання згоди відповід-
них органів державної влади на припинення юри-
дичної особи шляхом злиття або приєднання.

Законодавство про освіту передбачає можли-
вість власника на перепрофілювання закладу, 
перепрофілювання підприємства – зміна тех-
нології виробничого процесу для випуску нової 
продукції (виконання робіт, надання послуг) або 
модернізація виробництва продукції, яка раніше 
вироблялася на цьому підприємстві [12].

Реорганізація закладу не завжди є підставою 
для розірвання трудового договору з працівни-
ками. Статтею 36 Кодексу законів про працю 
України (далі за текстом КЗпП) гарантовано, 
що у разі зміни власника підприємства, а також 
у разі його реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, виділення, перетворення) дія трудового 
договору працівника продовжується [13].

Але у разі скорочення чисельності або штату 
працівників можливе припинення трудового до-
говору з ініціативи власника або уповноважено-
го ним органу (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Скорочення чисельності та скорочення шта-
ту – поняття не тотожні. Чисельність праців-
ників – це списочний склад працюючих, і ско-
рочення чисельності працівників передбачає 
зменшення їх кількості. Штат працівників – це 
сукупність посад, встановлених штатним роз-
писом підприємства. Тому скорочення штату 
являє собою зміну штатного розпису за рахунок 
ліквідації певних посад або зменшення кількості 
штатних одиниць за певними посадами.

Рішення про реорганізацію, що призводить до 
скорочення чисельності або штату працівників, 
має бути узгодженим з відповідними профспіл-
ковими органами, не пізніше ніж за 3 місяці до 
намічених дій з економічним обґрунтуванням 
та заходами забезпечення зайнятості працівни-
ків, що вивільняються. Тримісячний період по-
винен бути використаний для вжиття заходів, 
спрямованих на зниження рівня скорочення чи-
сельності працівників.

Ч. 3 ст. 22 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» перед-
бачено, що у разі, якщо роботодавець планує 
звільнення працівників з причин економічного, 
технологічного, структурного чи аналогічного 
характеру, він повинен завчасно, не пізніше як 
за три місяці до намічуваних звільнень надати 
первинним профспілковим організаціям інфор-
мацію щодо цих заходів, включаючи інформацію 
про причини наступних звільнень, кількість і ка-
тегорії працівників, яких це може стосуватися, 
про терміни проведення звільнень [15].
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Відповідно до частини першої статті 43 КЗпП 
України розірвання трудового договору може 
бути проведено лише за попередньою згодою ви-
борного органу (профспілкового представника) 
профспілки, членом якої є працівник.

Подання роботодавця про розірвання трудо-
вого договору з працівником має бути розглянуто 
у п’ятнадцятиденний строк, а рішення повідо-
млене роботодавцю у письмовій формі в триден-
ний строк після його прийняття. У разі пропус-
ку цього строку вважається, що виборний орган 
профспілки (профспілковий представник) дав 
згоду на розірвання трудового договору.

Рішення про відмову в наданні згоди на ро-
зірвання трудового договору повинно бути об-
ґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає такого 
обґрунтування, роботодавець має право звільни-
ти працівника без згоди виборного органу проф-
спілки (профспілкового представника). 

Якщо працівник не є членом профспілки, 
роботодавець має право звільнити такого пра-
цівника на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП (зміни 
в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або пере-
профілювання підприємства, установи, організа-
ції, скорочення чисельності або штату працівни-
ків) без надання відповідного запиту виборному 
органу профспілки.

Відповідно до ст. 32 КЗпП про зміну істотних 
умов праці – систем та розмірів оплати праці, 
пільг, режиму роботи, встановлення або ска-
сування неповного робочого часу, суміщення 
професій, зміну розрядів і найменування посад 
та інших – працівник повинен бути повідомле-
ний не пізніше, ніж за два місяці.

Керівник або уповноважений ним орган пови-
нен здійснити наступні дії:

1) якщо в закладі створена первинна проф-
спілкова організація, керівник або уповноваже-
ний ним орган має дотримуватися вимог частини 
третьої статті 22 Закону України «Про професій-
ні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

2) видати відповідний наказ про внесення 
змін в організацію виробництва і праці, в якому 
розкривається зміст цих змін, утворюються ко-
місії з проведення ліквідації або реорганізації, 
яким доручається здійснити заходи, пов'язані 
з ліквідацією або реорганізацією підприємства;

3) скласти і затвердити в установленому по-
рядку новий штатний розпис;

4) видати наказ, яким уповноважити відділ 
кадрів, інший відділ (особу) закладу, на який 
покладено здійснення функції ведення кадро-
вої роботи, провести необхідні заходи в зв’язку зі 
звільненням працівників (не пізніше ніж за два 
місяці до їх проведення), включаючи ознайом-
лення працівників з наказом під розпис та вру-
чення письмового повідомлення про звільнення.

Педагогічні працівники повинні бути озна-
йомлені під особистий підпис про попередній 
розподіл навчального навантаження у кінці на-
вчального року під час проведення комплектації 
та на початку навчального року під час прове-
дення тарифікації.

Тому для забезпечення прав працівників ре-
організацію закладів освіти доцільно проводити 
в період літніх канікул перед початком нового 
навчального року (щоб педагогічне навантажен-

ня в новоствореному закладі було розподілене 
між працівниками під час тарифікації).

Проведення реорганізації в інший період 
може призвести до необхідності зміни навчально-
го навантаження працівників посеред навчаль-
ного року та до порушення прав працівників 
(Положенням про загальноосвітній навчальний 
заклад передбачено, що перерозподіл педагогіч-
ного навантаження протягом навчального року 
допускається лише в разі зміни кількості годин 
для вивчення окремих предметів, що передбача-
ється робочим навчальним планом, або за пись-
мовою згодою педагогічного працівника).

До закінчення двомісячного строку з дня по-
передження звільнення працівників з ініціати-
ви адміністрації на зазначених підставах без їх 
згоди не допускається. Разом з цим при наявнос-
ті письмового прохання працівника скоротити 
термін попередження про наступне звільнення, 
який є обов'язковим тільки для адміністрації, 
працівник може бути звільнений до його закін-
чення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП.

У даному випадку працівник може звільнитися 
також з інших підстав, а саме за власним бажанням 
(стаття 38 КЗпП), у зв'язку з переводом (п. 5 стат- 
ті 36 КЗпП), за угодою сторін (п. 1 статті 36 КЗпП).

У разі звільнення працівників за пунктом 
1 статті 40 КЗпП діють певні обмеження на 
звільнення окремих категорій працівників.

Так, звільнення вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років (до шести ро-
ків – у порядку і випадках, передбачених ч.6 ст. 
179 КЗпП), одиноких матерів при наявності ди-
тини віком до чотирнадцяти років або дитини-ін-
валіда з ініціативи роботодавця не допускається, 
крім випадків повної ліквідації підприємства, 
установи, організації, коли допускається звіль-
нення з обов’язковим працевлаштуванням. Ці 
гарантії поширюються також на батьків, які 
виховують дітей без матері (у тому числі в разі 
тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також на опікунів (піклувальників). 

Відповідно до статті 197 КЗпП, працівникам 
віком від 15 до 28 років після закінчення або при-
пинення навчання у загальноосвітніх, професій-
них і вищих навчальних закладах, завершення 
професійної підготовки і перепідготовки надається 
перше робоче місце на строк не менше двох років.

Звільнення з ініціативи роботодавця працівни-
ка, який обирався до складу профспілкових орга-
нів закладу, не допускається протягом року після 
закінчення терміну, на який він обирався, крім 
випадків повної ліквідації закладу, виявленої не-
відповідності працівника займаній посаді або ви-
конуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який 
перешкоджає продовженню даної роботи, або вчи-
нення працівником дій, за які законодавством пе-
редбачена можливість звільнення з роботи.

При скороченні чисельності чи штату працівни-
ків у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці переважне право на залишення на роботі 
надається працівникам з більш високою кваліфіка-
цією і продуктивністю праці (пункт 1 ст. 42 КЗпП).

Критеріїв визначення кваліфікації праців-
ника законодавством про працю не встановлено. 
При їх визначенні можуть використовуватись 
критерії, які в сукупності характеризують вироб-
ничу діяльність працівників:
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– наявність відповідної освіти;
– стаж і досвід роботи;
– категорія, звання, присвоєні при атестації;
– ставлення до роботи;
– якість виконуваної роботи;
– наявність дисциплінарних стягнень чи за-

охочень тощо.
При рівних умовах продуктивності праці 

і кваліфікації перевага в залишенні на роботі 
при скороченні чисельності чи штату працівни-
ків, у зв'язку із змінами в організації виробни-
цтва, і праці надається: сімейним – при наявнос-
ті двох і більше утриманців; особам, в сім'ї яких 
немає інших працівників із самостійним заробіт-
ком; працівникам з тривалим безперервним ста-
жем роботи на даному підприємстві, в установі, 
організації; працівникам, які навчаються у ви-
щих і середніх спеціальних учбових закладах без 
відриву від виробництва; учасникам бойових дій, 
інвалідам війни; авторам винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків і раціоналізатор-
ських пропозицій; працівникам, які дістали на 
цьому підприємстві, в установі, організації тру-
дове каліцтво або професійне захворювання; осо-
бам з числа депортованих з України, протягом 
п'яти років з часу повернення на постійне місце 
проживання до України; працівникам з числа 
колишніх військовослужбовців строкової служби 
та осіб, які проходили альтернативну (невійсько-
ву) службу, протягом двох років з дня звільнення 
їх зі служби та ін.

Про наступне вивільнення працівники мають 
бути персонально попереджені не пізніше ніж за 
два місяці (частина перша ст. 492 КЗпП).

Попереджений має бути кожен із працівни-
ків, який підлягає звільненню.

Працівники, тимчасова непрацездатність 
яких настала після вручення попередження і від-
новилась до збігу строку попередження, не впра-
ві вимагати подовження строку попередження 
на кількість днів тимчасової непрацездатності. 
Не передбачається законодавством і виключен-
ня зі строку попередження часу перебування 
працівника у відпустці.

Одночасно з попередженням про звільнення 
роботодавець пропонує працівникам іншу робо-
ту у тому ж закладі, якщо така є. У першу чер-
гу пропонується робота за відповідною спеціаль-
ністю, а якщо такої роботи немає, – інша робота 
(як вакантна посада, що відповідає кваліфікації 
працівника, так і вакантна посада, що передбачає 
виконання роботи більш низької кваліфікації або 
з нижчим рівнем оплати праці), яку працівник 
може виконувати з урахуванням стану здоров’я.

Пропозицію щодо переведення на іншу робо-
ту, а також відмову працівника у переведенні 
варто оформлювати письмово. У випадку виник-
нення спору суд буде зобов’язаний з’ясувати, які 
є докази того, що працівник відмовився від пере-
ведення на іншу роботу. Якщо працівник відмов-
ляється засвідчувати свою відмову, складається 
про це відповідний акт.

З пропозицією про переведення роботодавець 
має звертатися до працівника не лише при по-
передженні про наступне звільнення, але й про-
тягом усього строку попередження, якщо на під-
приємстві з’являються нові вакансії (наприклад, 
при звільненні працівників інших категорій).

Керівнику або уповноваженому ним органу 
необхідно пам’ятати, що працівники в будь-який 
час вправі змінити своє рішення: скасувати рані-
ше дану згоду на продовження роботи, скасувати 
раніше заявлену відмову від продовження роботи.

При відсутності роботи за відповідною про-
фесією чи спеціальністю, а також у разі відмо-
ви працівника від переведення на іншу роботу 
у тому ж закладі трудовий договір може бути ро-
зірваний, а працівник, на власний розсуд, звер-
тається по допомогу до державної служби зайня-
тості або працевлаштовується самостійно.

Так, відповідно до статті 47 КЗпП в день 
звільнення власник або уповноважений ним ор-
ган зобов'язаний видати працівникові належно 
оформлену трудову книжку і провести з ним роз-
рахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП.

Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП 
при звільненні працівника виплата всіх сум, що 
належать йому від підприємства, установи, ор-
ганізації, провадиться в день звільнення. Якщо 
працівник в день звільнення не працював, то за-
значені суми мають бути виплачені не пізніше 
наступного дня після пред'явлення звільненим 
працівником вимоги про розрахунок. Про нара-
ховані суми, належні працівникові при звіль-
ненні, власник або уповноважений ним орган 
повинен письмово повідомити працівника перед 
виплатою зазначених сум.

При припиненні трудового договору з підста-
ви, зазначеної пунктом 1 частини першої стат- 
ті 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна 
допомога у розмірі не менше середнього місячно-
го заробітку (стаття 44 КЗпП).

Також слід враховувати, що відповідно до 
статті 240-1 КЗпП у разі, коли працівника звіль-
нено без законної підстави або з порушенням 
встановленого порядку, але поновлення його на 
попередній роботі неможливе внаслідок ліквіда-
ції підприємства, установи, організації, орган, 
який розглядає трудовий спір, зобов'язує лік-
відаційну комісію або власника (орган, уповно-
важений управляти майном ліквідованого під-
приємства, установи, організації, а у відповідних 
випадках – правонаступника), виплатити пра-
цівникові заробітну плату за весь час вимуше-
ного прогулу. Одночасно орган, який розглядає 
трудовий спір, визнає працівника таким, якого 
було звільнено за пунктом 1 статті 40 КЗпП. На 
такого працівника поширюються пільги і ком-
пенсації, передбачені статтею 49-3 КЗпП для ви-
вільнюваних працівників, а його зайнятість за-
безпечується відповідно до Закону України «Про 
зайнятість населення» [16].

Висновки і пропозиції. Одним із головних 
та невід’ємних прав людини Конституція Укра-
їни проголосила право на вільну працю, вибір 
професії, свободу творчості, достойну винагороду, 
безпечні умови праці та соціальний захист. 

Правове регулювання трудових відносин у су-
часному суспільстві неефективне у зв’язку із від-
сутністю в законодавстві чіткого механізму реа-
лізації гарантійних норм і принципів.

В умовах проведення адміністративно-тери-
торіальної реформи, спрямованої на децентра-
лізацію влади, тому дуже важливо додержання 
трудового законодавства на кожному етапі впро-
вадження нових форм та систем управління.
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Трудові відносини, як процес трудової ді-
яльності між людьми, що включають відносини 
між роботодавцем і працівниками, між керівни-
ками і підлеглими, між робітниками всереди-
ні трудового колективу, формуються під впли-
вом середовища і знаходяться в залежності від 
управлінських структур, які забезпечують дотри-

мання принципів партнерства, співпраці, допо-
моги і відповідальності. 

Тому чіткий механізм реалізації трудових 
відносин у новостворених адміністративно-тери-
торіальних одиницях, ОТГ є пріоритетним на-
прямком та необхідністю координування проце-
су під час здійснення їх повноважень.
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