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Про розгляд запиту

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
розглянув в межах компетенції запит В. Малолєткової (вх. від 01.12.2020                  

№ М-583/ПІ-20), надісланий через сайт «Доступ до Правди», та повідомляє.
Держпраці у своїй діяльності керується Положенням про Державну службу 

України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                 

від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення).
Згідно із підпунктами 43 та 46 пункту 4 Положення Держпраці відповідно 

до покладених на неї завдань проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
питань, що належать до її компетенції та забезпечує роботодавців і працівників 

інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання 

законодавства та запобігання можливим його порушенням.
Частиною третьою статті 64 Господарського кодексу України визначено, 

що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про 

працю України (далі - КЗпП України) трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку 

його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним 

органом лише у випадку зміни в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 
установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Згідно із частиною першою статті 43 КЗпП України розірвання трудового 

договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації 
підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 

цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного 

органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, 
членом якої є працівник.

Частинами першою та другою статті 492 КЗпП України передбачено, що 

про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше 

ніж за два місяці.
При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і 

праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене 

законодавством.
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Відповідно до статті 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи 

штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 
переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш 

високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в 

залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при наявності двох і більше 

утриманців; 2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним 

заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному 

підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і 
середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) 

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з 
інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"», а також 

особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, 
яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) 
або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової 
людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого 

репресивного органу; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому 

підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне 

захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років 

з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з 
числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну 

(невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. 10) 

працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, 
при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям 

працівників, якщо це передбачено законодавством України.
Відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України                                                 

(далі – КЗпП України) при припиненні трудового договору з підстав, 
зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, 
працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише 

інформативний характер та не встановлюють правових норм.
Додатково інформуємо, у разі порушення стосовно Вас законодавства про 

працю, Ви можете звернутися до Держпраці із відповідним зверненням, 
оформленим згідно із вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Директор                                                                           Володимир ГОНЧАРУК

Вікторія Темченко 278-66-47
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