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Вчимося  праву — захищаємо  працівників – членів  
Профспілки 

 
ННооррммааттииввнноо  ––  ппррааввооввіі  ааккттии,,  яяккіі  ррееггллааммееннттууююттьь  

ппоорряяддоокк  ррееооррггааннііззааццііїї  ззааккллааддіівв  ооссввііттии  
 

Основними нормативно – правовими актами, якими керуються при 
реорганізації  закладів  освіти  є: 

•  Конституція України (стаття 53); 
•  Закон України «Про освіту» (статті 22, 23, 24, 25, 26); 
•  Закон України «Про загальну середню освіту» (статті 2, 8, 11); 
•  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 26, 

32, 43)   —   у частині регламентації повноважень міських (місцевих) рад 
при прийнятті рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів 
загальної середньої освіти; 

•  Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 
(стаття 6) — у частині узгодження реорганізації та ліквідації закладів 
загальної середньої освіти з членами відповідної територіальної громади; 

•  Цивільний кодекс України — у частині створення та закриття 
юридичних осіб, якими є за статусом заклади освіти. Варто зазначити, що 
при захисті своїх прав учнями, батьками, вчителями, працівниками закладів 
освіти та представниками Профспілки необхідно також посилатися та 
аргументувати свої вимоги на підставі наступних  законодавчих  норм. 

 

•  Закон України «Про охорону дитинства» (стаття 5); 
•  Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців» — у частині створення та закриття юридичних 
осіб, якими є за статусом заклади освіти; 

•  Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (стаття 17) — у 
частині повноважень управлінь освіти і науки щодо розвитку освітньої 
сфери; 

•  Закон України «Про оренду державного та комунального майна» 
(стаття 19) — у частині розпорядження нерухомим майном — будівлями 
закладів освіти; 

•  Закон України «Про зайнятість населення» — у частині створення 
гарантій на працевлаштування працівників закладів освіти, діяльність яких 
призупинена або які були закриті відповідно до чинного законодавства. 
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Витяг 
Закон України 

«Про загальну середню освіту» 
 

Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та 
перепрофілювання закладу загальної середньої освіти 

 
1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти 
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його 
засновник (засновники). 

Засновником закладу загальної середньої освіти може бути орган 
державної влади від імені держави, відповідна рада від імені 
територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема 
релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у 
встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна 
яких засновано заклад загальної середньої освіти або які в інший спосіб 
відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника. 

Заклади загальної середньої освіти створюються з урахуванням 
соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до 
культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб 
територіальної громади та/або суспільства. 

З метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади 
освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) 
яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право 
визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності. 

Заклад загальної середньої освіти створюється відповідно до 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти. 

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої 
освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість 
продовжити здобуття загальної середньої освіти. 

3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані 
засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до 
законодавства. 

{Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VIII від 
28.12.2014, № 498-VIII від 02.06.2015; в редакції Закону № 2145-VIII від 
05.09.2017}. 
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ООссннооввнніі  ффооррммии  ррееооррггааннііззааццііїї  ззааккллааддіівв  ооссввііттии  
 

Реорганізація закладу освіти — це форма припинення діяльності 
закладу освіти як юридичної особи, повна або часткова зміна 
організаційно-правової форми закладу освіти, ліквідація окремих 
структурних підрозділів або створення на базі одного закладу освіти 
кількох, наслідком чого є передача або прийняття майна, коштів, прав 
та обов’язків закладу освіти у порядку правонаступництва новою 
(іншою) юридичною особою (правонаступником). 

 
 

Витяг 
Закон України 
«Про освіту» 

Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти 
1. Юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним 

видом її діяльності є освітня діяльність. 
Права та обов’язки закладу освіти, передбачені цим Законом та 

іншими законами України, має також фізична особа – підприємець або 
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, 
основним видом діяльності якого є освітня діяльність. Фізична особа –
підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи 
публічного права, освітня діяльність якого перестає бути основним видом 
його діяльності, втрачає права і обов’язки, у тому числі права на пільги, 
передбачені законодавством для закладу освіти. 

Освітня діяльність вважається основним видом діяльності, якщо 
надходження на цей вид діяльності та/або від цього виду діяльності 
перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи 
(фізичної особи – підприємця). 

2. Заклад освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з 
таких статусів: 

бюджетна установа; 
неприбутковий заклад освіти; 
прибутковий заклад освіти. 
3. Заклад освіти залежно від засновника може діяти як державний, 

комунальний, приватний чи корпоративний. 
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4. Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на 

різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього 
структурні підрозділи. 

5. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на 
договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, 
створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші 
об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

6. Статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти 
визначаються засновником та зазначаються в установчих документах 
закладу освіти. 

7. Заклади освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у 
провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства. 

8. Заклади освіти діють на підставі власних установчих 
документів, які затверджуються їх засновниками відповідно до 
законодавства. 

 

ФФооррммии  ррееооррггааннііззааццііїї  ззааккллааддіівв  ооссввііттии  

Приєднання 
Приєднання — це процес приєднання одного закладу освіти до 

іншого закладу. При цьому реорганізується та припиняє свою діяльність 
саме заклад, який приєднується до іншого закладу. Заклад освіти, що 
приєднує до себе інший заклад, отримує справи, майно, кошти та 
комплекс прав і обов’язків приєднаного до нього закладу освіти, тобто 
стає його правонаступником. 

 
Організаційно - юридічні  наслідки  приєднання: 

 
Заклад освіти А + заклад освіти Б = Заклад освіти А 

 
При цьому такий заклад зберігає свої реєстраційні дані: 

найменування, юридичну адресу, банківські та інші реквізити.  
Отже, приєднання — це форма реорганізації, за якої один заклад 

освіти включається до складу іншого закладу освіти, який продовжує 
існувати далі, але вже у більшому масштабі. Заклад освіти, що 
приєднується, припиняє свою юридичну діяльність. 
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Приклад 

Особливості створення опорної школи шляхом приєданання 

1. Підготовка до ухвалення рішення засновником про створення 
опорного закладу. 

2. Затвердження умов та проведення конкурсу засновником для 
визначення опорного закладу серед підпорядкованих йому закладів освіти. 

3. Ухвалення рішення про створення опорного закладу, його 
філій у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве 
самоврядування». 
            Як основний варіант, рішення має бути прийняте про реорганізацію 
закладів освіти шляхом приєднання — тобто, визначення одного  закладу 
освіти (юридичної особи) як опорного, та приєднання до нього інших 
закладів освіти як структурних підрозділів — філій (з одночасним 
припиненням їх статусу як юридичних осіб) відповідно до вимог 
Цивільного та Господарського кодексів України, а також відповідно до 
вимог трудового законодавства, оскільки зазначена реорганізація тягне за 
собою зміни істотних умов праці та можливе скорочення штату або 
чисельності працівників. 

4. Державна реєстрація опорного закладу як юридичної особи 
відповідно до вимог закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

5. Вирішення відповідним органом управління освітою кадрових 
та фінансових питань діяльності опорного закладу, зокрема затвердження 
штатного розпису закладу, призначення директора та його заступників, 
завідувачів філіями, їх заступників, інших педагогічних працівників 
відповідно до закону України «Про загальну середню освіту» та трудового 
законодавства, а також вирішення питань фінансування (затвердження 
кошторису) та порядку ведення бухгалтерського обліку опорного закладу. 

 
Злиття 

Злиття — це форма реорганізації, коли відбувається об’єднання 
декількох закладів освіти в однин новостворений заклад освіти. При 
цьому заклади освіти, що припиняють своє існування передаються свої 
права та обов’язки новоствореному закладу освіти. 
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Організаційно – юридічні наслідки злиття 
 

Заклад освіти А + заклад освіти Б = Заклад освіти З 
 

Таким чином, злиття — це форма реорганізації, коли дві або 
більше закладів освіти об’єднуються в один новий заклад освіти і при 
цьому припиняють своє існування. 

Поділ 
Поділ — це спосіб реорганізації, коли виникають два або більше 

закладів освіти шляхом поділу існуючого закладу освіти, який припиняє 
свою діяльність. При цьому новостворені заклади освіти є 
правонаступниками у частині, обумовленої їх установчими 
документами. 
  

Організаційно – юридічні наслідки поділу 
 

С = А + В 
 

С ( Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад») реорганізовано шляхом 

поділу на два заклади освіти = 
 

- А (заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів); 
- В   ( заклад дошкільної освіти). 

 
Перетворення 

Перетворення — це спосіб реорганізації закладу освіти, коли на 
основі закладу освіти створюється новий заклад освіти, який має інший 
профіль середньої освіти, цілі діяльності, структуру тощо, але приймає 

справи, майно та комплекс прав та обов'язків, тобто стає 
правонаступником даного закладу освіти. 
 

Організаційно - юридічні наслідки перетворення 

С = А 

С (Заклад загальної середньої освіти) реорганізовано шляхом 
перетворення на А ( ліцей, що забезпечує профільну середню освіту) 
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При реорганізації завжди має місце правонаступництво. 
Реорганізація закладів освіти, здійснюються за рішенням його 

засновника або органу юридичної особи, уповноваженого на це 
установчими документами, а у випадках, передбачених законом, — за 
рішенням суду або відповідних органів державної влади. 
 
 

Важливо знати! 
 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

Витяг 
 

Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення 
юридичної особи. 

 
 
1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи 

здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, 
уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, 
передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів 
державної влади. 

 
2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних 

органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття 
або приєднання. 

 
Стаття 108. Перетворення юридичної особи. 
 
1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-

правової форми. 
2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе 

майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. 
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ААллггооррииттмм    ррееооррггааннііззааццііїї     ззааккллааддіівв    ооссввііттии  

 
КРОК 1.  Визначення шляхів реорганізації закладу освіти:     

злиття, приєднання, виділ, поділ, перетворення. 

Відповідно до частини 1 статті 56 Господарського кодексу України 
суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника 
(власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, 
спеціально передбачених законодавством, — також за рішенням інших 
органів, організацій та громадян шляхом заснування нового, реорганізації 
(злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) 
суб’єкта господарювання з додержанням вимог законодавства. 

 
КРОК 2.  Консультації  з  профспілковими  організаціями. 
 
Оскільки реорганізація закладу освіти може призвести до скорочення 

чисельності або штату працівників, зміни істотних умов праці, зокрема у бік 
погіршення, то її здійснення можливе тільки після завчасного надання 
профспілковій організації відповідної інформації з цього питання, а саме: 
щодо причин та підстав зміни істотних умов праці, вивільнення працівників, 
їх кількість та категорії, строки звільнення тощо. 

Відповідно до частини 2 статті 49-4 КЗпП України, якщо 
роботодавець планує вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 
організації праці, ліквідацією чи реорганізацією закладу освіти, він має 
заздалегідь, не пізніше ніж за три місяці до запланованих звільнень, надати 
профспілковій організації відповідну інформацію, а також провести 
консультації з профспілкою щодо заходів запобігання звільненням чи 
зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих 
наслідків будь-якого звільнення. 

Згідно з частиною 3 статті 49-4 КЗпП України профспілкові 
організації мають право вносити обов’язкові для розгляду пропозиції 
органам державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцям, їх 
об’єднанням щодо зміни строків, тимчасового припинення або скасування 
заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. 

Відповідно до норм статті 43 КЗпП України розірвання трудового 
договору з працівником за ініціативи роботодавця з підстав, передбачених 
пунктами 1 (крім випадку ліквідації закладу, установи, організації), 2-5, 7 
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статті 40 та пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено 
лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової 
організації, членом якої є працівник. 

 
КРОК 3.  Підготовка пропозицій щодо мережі закладів освіти та 

їх реорганізації. 
 
Насамперед керівник органу управління освітою, у сфері управління 

якого перебуває заклад освіти, який реорганізовують, має звернутися до 
керівника місцевого органу виконавчої влади з пропозицією розглянути 
питання реорганізації закладу освіти та ініціювати прийняття відповідного 
рішення органом місцевого самоврядування. 

 
КРОК 4.  Отримання рішення органу виконавчої влади про 

реорганізацію. 
 
Згідно з частиною 6 статті 11 Закону України «Про загальну середню 

освіту» реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти 
комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, 
державної та приватної форми власності — за рішенням засновника 
(засновників). 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради вирішуються, зокрема, питання про 
створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання закладів, 
установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної 
громади. 

 
КРОК 5.  Повідомлення працівників про можливе вивільнення 

(у разі потреби) та вирішення питань, пов’язаних з трудовими 
відносинами. 

 
Відповідно до норм статей 32, 49-2 та 103 КЗпП України, якщо у 

зв’язку із змінами в організації діяльності закладу освіти, його реорганізації 
чи ліквідації є необхідність скорочення чисельності або штату працівників, 
а також у зв’язку із змінами істотних умов праці чи оплати праці у бік 
погіршення, роботодавець має не пізніше ніж за два місяці у письмовій 
формі персонально попередити працівників про відповідні зміни, наступне 
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вивільнення та вчинити дії, спрямовані на їх працевлаштування у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

 
Увага !  В обов’язковому порядку необхідно вирішити наступні 

питання: 
–  визначення серед працівників, посади яких підлягають 

скороченню, осіб, щодо яких встановлено заборону на звільнення (зокрема, 
відповідно до норм статей 184 та 252 КЗпП України); 

–  визначення серед працівників, посади яких підлягають 
скороченню, осіб, які мають переважне право на залишення на роботі 
(згідно зі статтею 42 КЗпП України); 

–  надання працівникам пропозицій щодо переведення на іншу 
роботу (відповідно до норм статей 32 та 49-2 КЗпП України); 

–  направлення обґрунтованого письмового подання власника або 
уповноваженого ним органу щодо розірвання трудового договору з 
працівником до виборного органу первинної профспілкової організації, 
членом якої є працівник, та отримання відповідної згоди (згідно зі 
статтею 43 КЗпП України). 

 
Увага !  Відповідно до частини 3 статті 252 КЗпП України 

звільнення членів та керівників виборного профспілкового органу закладу, 
установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), крім випадків 
додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої 
згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного 
органу цієї професійної спілки (об’єднання професійних спілок). 

 
КРОК 6.  Оформлення наказу про організаційно – правові 

заходи, пов’язані з реорганізацією. 
 
У разі ухвалення рішення про реорганізацію закладу освіти та на 

виконання відповідного рішення місцевої ради уповноважений місцевий 
орган виконавчої влади, як правило, видає розпорядження, у якому визначає 
порядок виконання рішення (крім випадків, коли порядок вже визначений 
рішенням місцевої ради). 

На виконання рішення органу місцевого самоврядування та 
розпорядження місцевого органу виконавчої влади керівник закладу освіти 
має видати наказ про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням 
вищезазначених рішення та розпорядження. 
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Зазвичай, якщо до закладу освіти приєднується інший (інші) заклади 
освіти, у відповідному наказі зазначають наступні питання: 

–  внесення відповідних змін до статуту закладу освіти, що не 
ліквідується і до якого приєднуються інші заклади освіти, або викладення 
його у новій редакції (як правило, зміни стосуються типу та найменування 
закладу освіти, порядку його діяльності тощо), а також подання на 
затвердження та подальшу державну реєстрацію зазначених змін у 
встановленому порядку; 

–  внесення змін до правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; 
–  внесення змін до штатного розпису закладу освіти або його 

перезатвердження; 
–  внесення відповідних записів про зміни, що відбулися, до 

трудових книжок працівників; 
–  визначення термінів виконання та осіб, відповідальних за 

виконання наказу. 
 
Увага ! У разі ліквідації закладів освіти, що реорганізуються, як 

самостійних юридичних осіб (злиття двох та більше закладів освіти, поділ 
закладу освіти на два самостійні заклади освіти тощо) затверджуються нові 
установчі та інші документи новоствореного закладу освіти (новостворених 
закладів освіти).  

 
КРОК 7.  Створення комісії з реорганізації закладу освіти. 
 
Для ефективного вирішення організаційних питань щодо 

реорганізації закладу освіти (зазвичай одночасно з прийняттям рішення про 
реорганізацію та тим самим розпорядчим документом) створюють 
відповідну комісію та формують її склад. Водночас тим самим розпорядчим 
документом ці питання можуть бути віднесені до компетенції органу 
управління освітою. 

 
Увага ! До комісії з реорганізації закладу освіти з моменту її 

призначення переходять повноваження щодо управління справами закладу 
освіти. Голова комісії та її члени представляють заклад освіти у відносинах 
з третіми особами. 

 
КРОК 8.  Надання документів для державної реєстрації 

припинення   юридичної   особи. 
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Відповідно до частини 13 статті 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» від 15.05.2003 № 755-IV із змінами (далі — Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань») для державної реєстрації припинення юридичної 
особи у результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, 
але не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, 
надаються наступні документи: 

–  заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи у 
результаті її реорганізації; 

–  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого 
балансу — у разі припинення юридичної особи у результаті поділу; 

–  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) акта передачі-
приймання — у разі у разі припинення юридичної особи у результаті 
перетворення, злиття або приєднання; 

–  довідка архівної установи про прийняття документів, що 
відповідно зо закону підлягають довгостроковому зберіганню, — у разі 
припинення юридичної особи у результаті поділу, злиття або приєднання; 

–  документи для державної реєстрації створення юридичної особи, 
визначені частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 
— у разі припинення юридичної особи у результаті перетворення; 

–  документи для державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, визначені 
частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», — у разі 
припинення юридичної особи у результаті приєднання. 

 
Увага ! Форма заяви про проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи у результаті її реорганізації затверджена 
наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» від 06.01.2016 № 15/5. 

 
КРОК 9.  Проведення інвентаризації матеріальних цінностей. 
 
Після ухвалення рішення про реорганізацію закладу освіти необхідно 

здійснити у ньому інвентаризацію матеріальних цінностей. 
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Для проведення інвентаризації орган управління освітою створює 
комісію з числа працівників закладів освіти за обов’язкової участі головного 
бухгалтера закладу освіти (якщо у закладі освіти є власна бухгалтерія) або 
працівника централізованої бухгалтерії, яка обслуговує відповідний заклад 
освіти. Інвентаризаційну комісію очолює керівник закладу освіти чи його 
заступник. 

Під час реорганізації усе майно передають новоутвореному суб’єкту 
господарювання за актом передачі-приймання. 

У акті обов’язково зазначають наступну інформацію: 
–  первісна (відновлювана) та залишкова власність; 
–  сума зносу кожного об’єкта необоротних активів. 
 
КРОК 10.  Складання акту передачі-приймання або 

розподільчого балансу. 
 
У разі злиття, приєднання або перетворення закладу освіти необхідно 

скласти акт передачі-приймання, а у разі виділення чи поділу — 
розподільчий баланс. 

Розподільчий баланс має містити положення про правонаступництво 
щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи стосовно усіх її кредиторів 
та боржників, зокрема, зобов’язання, які сторони оспорюють. 

 
Увага !  У разі перетворення до нової юридичної особи переходять 

усі права та обов’язки, а також усе майно попередньої юридичної особи. 
Підписані головою та членами комісії з реорганізації та затверджені 

ліквідатором примірники акта передачі-приймання (нотаріально засвідчені 
копії) надають органам, які здійснюють державну реєстрацію, одночасно за 
місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняє своє 
функціонування, та юридичної особи — правонаступника. 

 
КРОК 11.  Надання документів для державної реєстрації 

створення юридичної особи. 
 
Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в 

результаті злиття, перетворення, виділу, поділу) надають документи, 
визначені частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
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юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 
зокрема наступні: 

–  заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У 
заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в 
результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені 
підрозділи у частині їх належності до юридичної особи — правонаступника; 

–  заява про обрання юридичною особою спрощеної системи 
оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як 
платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими 
відповідно до законодавства, — за бажанням заявника; 

–  установчий документ юридичної особи — у разі створення 
юридичної особи на підставі власного установчого документа; 

–  документ про сплату адміністративного збору — у випадках, 
передбачених статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

–  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
передавального акта — у разі створення юридичної особи в результаті 
перетворення, злиття або виділу; 

–  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого 
балансу — у разі створення юридичної особи в результаті поділу; 

–  документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною 4 статті 17 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань», — у разі створення юридичної 
особи в результаті виділу; 

–  документи для державної реєстрації припинення юридичної особи 
в результаті злиття та поділу — у разі створення юридичної особи в 
результаті злиття та поділу; 

–  список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних 
зборів членів профспілки. 

 
КРОК 12.  Оформлення та затвердження документів 

новоствореного   закладу   освіти. 
 
Установчим документом закладу освіти є його статут. 
Доцільно вирішити питання затвердження статуту новоствореного 

закладу освіти ще на етапі ухвалення рішення щодо здійснення 
реорганізації органом місцевого самоврядування, оскільки статут 
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новоутвореного закладу освіти має бути затверджений до його державної 
реєстрації як юридичної особи у встановленому законодавством порядку. 

 
Увага ! Питання повного або часткового правонаступництва закладу 

освіти щодо прав та обов’язків має бути відображено у статуті. 
 
Адміністрація новоствореного закладу освіти має зібрати загальні 

збори (конференцію) трудового колективу та спільно з первинною 
профспілковою організацією вирішити питання про нові аспекти роботи 
закладу освіти, зокрема: 

–  оформлення та затвердження правил внутрішнього розпорядку; 
–  укладення або внесення змін та доповнень до колективного 

договору; 
–  створення органів громадського самоврядування (рада закладу 

освіти, піклувальна рада, комітети). 
 
Увага !  Відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» у разі реорганізації закладу, установи, 
організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який 
його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. 

 
КРОК 13.  Оформлення організаційно – розпорядчих наказів. 
 
Оскільки створений у результаті реорганізації заклад освіти є новою 

юридичною особою, його ділова документація має бути викладена у новій 
редакції з урахуванням специфіки діяльності закладу. Зокрема, мають бути 
видані наступні організаційно-розпорядчі накази про: 

–  режим роботи; 
–  функціональні обов’язки працівників; 
–  організацію навчально-виховної роботи; 
–  організацію харчування дітей тощо. 
 
КРОК 14.  Формування  штатного  розпису  закладу  освіти. 
 
Під час реорганізації закладу освіти важливим є питання формування 

штатного розпису. Дбати про необхідне кадрове забезпечення має 
відповідний орган управління освітою. Як правило, працівників 
реорганізованого закладу освіти (реорганізованих закладів освіти) у порядку 
переведення приймають на роботу до новоствореного закладу освіти. 
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Відповідно до пункту 1 статті 45 Закону України «Про загальну 
середню освіту» штатні розписи державних та комунальних закладів 
загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування та типів 
встановлюються відповідним органом управління освітою на основі 
Типових штатних нормативів для закладів загальної середньої освіти, 
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері освіти. 

КРОК 15.  Внесення змін до трудових книжок працівників та 
облікових  документів. 

 
Зміна назви закладу освіти, форми власності тощо зазначається у 

організаційних документах; у документах, які регламентують процеси 
управління персоналом (штатний розпис, посадові інструкції, правила 
внутрішнього розпорядку тощо), та облікових документах працівників. 

Запис про зміну назви закладу освіти вносять до трудових книжок 
працівників відповідно до пункту 2.15 Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці 
України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 
населення України від 29.07.1993 № 58. 

Варто зазначити, що вищезазначена Інструкція чітко не визначає 
порядок дій при внесенні запису виключно при реорганізації. У такому 
випадки необхідно враховувати роз’яснення, викладені у листі Міністерства 
соціальної політики України від 10.05.2012 № 75/06/186-12, в якому 
наголошується, що до трудових книжок працівників слід внести запис про 
реорганізацію за аналогією до перейменування підприємства, установи, 
організації. 

Відповідним чином інформація про правонаступництво може бути 
внесена до трудових книжок працівників й при інших формах реорганізації, 
зокрема, при злитті, приєднанні, поділі. 

Наприклад: 
 

Якщо ______________загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
___________ районної ради Миколаївської області перейменована у 
___________ загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ____________ сільської 
ради ____________  району  Миколаївської  області, до трудових книжок 
працівників закладу освіти необхідно внести відповідний запис наступного 
змісту. 
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У графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки 
працівників потрібно зробити запис: «______________загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ______________ районної ради Миколаївської 
області з ____ ____________ ____ року реорганізована шляхом 
приєднання до ______________ загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів 
______________ сільської ради _____________ району Миколаївської 
області». 

У графі 4 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки 
працівників зазначається підстава реорганізації закладу, установи 
освіти (рішення засновника, власника закладу, установи освіти, наказ, 
постанова, розпорядження, його дата та номер). 

Зазначений запис вноситься до трудових книжок працівників лише у 
разі, якщо у них не змінилась назва посади, роботи та істотні умови праці. 

Відомості про реорганізацію закладу освіти необхідно внести також 
до особових справ працівників. Зокрема, зазначити нову назву закладу 
освіти на обкладинках особових справ працівників, внести відповідні зміни 
та доповнення до особових листків з обліку кадрів, особових карток 
працівників (типова форма № П-2) тощо. 

КРОК 16.  Знищення недійсних штампів та печатки закладу 
освіти. 

З часу набрання чинності наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 11.01.2011 № 5 «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 № 17», а саме: 
з 22.02.2011 заклади, установи, організації самостійно визначають порядок 
знищення своїх печаток та штампів, зокрема й у зв’язку зі зміною назви. 

Отже, у закладі освіти варто розробити та затвердити локальний 
документ, який регламентуватиме правила обліку, зберігання та 
користування  печатками  та  штампами. 

Знищення печаток та штампів здійснює комісія, яку створюють 
згідно з наказом керівника закладу освіти. 

Факт знищення печаток та штампів підтверджують відповідним 
актом, який оформлюють на загальному бланку закладу освіти або на 
стандартному аркуші паперу формату А 4 з відтворенням усіх необхідних 
реквізитів. 
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Роз’яснення щодо трудових відносин у разі 
реорганізації закладу освіти, скорочення штату 

або чисельності працівників 
 

Реорганізація закладу освіти не завжди є підставою для розірвання 
трудових договорів з працівниками. 

Відповідно до частини четвертої статті 36 КЗпП України, у разі 
реорганізації закладу, установи освіти (злиття, приєднання, поділу, 
виділення, перетворення) дія трудового договору працівника 
продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності 
або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП України). 

Отже, якщо процес реорганізації закладу, установи освіти не 
супроводжується скороченням штату або чисельності працівників, 
роботодавець не має права звільняти працівників у зв’язку з реорганізацією. 

Зміна підпорядкованості закладу, установи освіти не припиняє 
дії трудового договору (частина третя статті 36 КЗпП України), у закладі, 
установі освіти зберігаються трудові відносини з працівниками. У цьому 
разі накази (розпорядження, постанови) про продовження трудових 
відносин  не  видаються. 

Якщо мова йде виключно про реорганізацію закладу освіти, без 
скорочення штату або чисельності працівників, то записи про звільнення до 
трудових книжок працівників не вносяться. 

У трудовій книжці може бути здійснено запис про 
правонаступництво. 

Наприклад: 

 
«У графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки 

працівників вноситься запис: «________________загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів _______________ сільської ради Миколаївської області        
з ____ ___________ ____ року є правонаступником _______________ 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів ______________ районної ради 
_____________ району Миколаївської області». 
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У графі 4 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки 
працівників зазначається підстава правонаступництва (рішення 
засновника, власника закладу, установи освіти, наказ, постанова, 
розпорядження, його дата та номер). 

У подальшому запис про майбутнє звільнення працівника буде 
здійснюватись та засвідчуватись вже підписом керівника та печаткою 
юридичної особи — правонаступника. 

Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то 
про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: 
«Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у 
графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ (розпорядження), 
його дата і номер , що передбачено п. 2.15 Інструкції про порядок ведення 
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці 
України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 
населення України від 29.07.93 р. за №58. 

У кожному закладі освіти кількість працівників, які підлягають 
персональному обліку, визначається штатним розписом. Отже, у новому 
закладі освіти необхідно внести зміни та доповнення до штатного розпису з 
урахуванням посад приєднаного закладу освіти та оформити їх 
відповідними наказами. 

Для «легалізації» працівників у новому закладі потрібне відповідне 
рішення керівника. Для цього керівник або спеціаліст кадрової служб має 
підготувати наказ, в якому зазначається, що у зв’язку з реорганізацією 
закладу освіти шляхом приєднання до іншого необхідно включити до 
штатного розпису новоутвореного закладу освіти наступних працівників. 

Копія зазначеного наказу надається бухгалтерії для внесення 
відомостей про нових працівників. 
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Організаційно – правові аспекти скорочення 
чисельності або штату працівників при 

реорганізації закладів освіти 

 

Якщо структура закладу освіти зазнає істотних змін (з’являються 
нові структурні підрозділи), доцільно затвердити і ввести в дію новий 
штатний розпис, який має затвердити керівник закладу. 

Для усіх посад, зазначених у штатному розписі, складаються 
посадові та робочі інструкції. Їх слід розробити та затвердити у новому 
закладі освіти, оскільки вони мають бути взаємопов’язаними, аби не 
допустити дублювання функцій працівників. 

Посадові (робочі) інструкції затверджуються керівником закладу 
освіти, після чого доводяться до працівника під розписку.  

Посадову або робочу інструкцію необхідно погодити з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
комітетом). 

У зв’язку із зміною організаційної структури закладу, установи 
освіти до колективного договору також необхідно внести відповідні зміни, 
оскільки це може стосуватися: встановлення премій, доплат, надбавок, 
винагород та інших виплат працівникам; додаткових відпусток тощо. Без 
внесення змін до колективного договору заклад освіти не має права 
нараховувати і виплачувати працівникам зазначені матеріальні заохочення 
та надавати додаткові, крім передбачених законодавством, відпустки. 

Трудові книжки, особові справи та особові картки працівників 
типової форми № П-2 слід передати закладу – правонаступнику за актом 
приймання-передавання (при цьому зазначається кількість аркушів у 
особових справах). 

Особові картки працівників необхідно заповнити нові, тому що  сама 
типова форма № П-2 передбачає найменування закладу освіти. 

В особові справи працівників потрібно вкласти копію наказу про 
зарахування до штату закладу освіти. 
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Якщо неможливо зберегти колишні істотні умови праці, а працівник 
не погоджується продовжувати працювати в нових умовах, трудовий 
договір припиняється і працівника може бути звільнено за пунктом 6 
статті 36 КЗпП України. 

Працівників можна звільнити з попереднього закладу освіти за 
пунктом 1 статті 40 КЗпП України у разі, якщо реорганізація 
супроводжується скороченням чисельності або штату працівників, змінами 
у їх складі за посадами, спеціальностями з дотриманням вимог чинного 
законодавства. 

Розглядаючи питання про звільнення, необхідно враховувати 
переважне право працівників на залишення на роботі (стаття 42 КЗпП 
України) та отримати згоду виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового комітету) на звільнення кожного конкретного 
працівника. 

 
 
 
 

Зверніть увагу ! 
 
При реорганізації закладів освіти у відповідності до Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та 
Статуту профспілки працівників освіти і науки України 
відбувається реорганізація первинних профспілкових організацій.  

 

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
ЛИСТ 

 
від 30.04.2010 р. № 129/18/99-10 

Щодо визначення розрахункового періоду у разі 
реорганізації установи 

 
 

Частиною 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — 
КЗпП) передбачено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі 
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його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія 
трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового 
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе 
лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини 
першої статті 40 КЗпП). До трудових книжок зазначених працівників 
вноситься лише запис: "підприємство таке-то з такого-то числа 
реорганізовано у таке-то" за аналогією з перейменуванням підприємства (п. 
2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників). 

<...> До трудових книжок працівників зроблено запис згідно з 
частиною 3 статті 36 КЗпП України, оскільки фактично відбулося 
перетворення установи і при обчисленні середньої заробітної плати для 
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності до розрахункового 
періоду включається період роботи до їх переведення (останні 6 
календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий 
випадок, - п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.09.2001 р. N 1266). 
 
 
 

Заступник директора Департаменту 
соціального партнерства і 
загальнообов'язкового державного 
соціального   страхування 

 
  
  
                                 О. Постоюк 

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 07.04.2011 р.  № 114/06/187-11 

Щодо надання роз'яснення 

 

Скорочення чисельності або штату працівників - одна з підстав для 
розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої 
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статті 40 Кодексу законів про працю України. Розірвання трудового 
договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації 
підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни 
його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом 
рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з 
перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами 
у складі працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією. 

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

 

 

Начальник Юридичного управління                                 І. Тубелець 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

ЛИСТ 

від 15.02.2012 р.  № 18/06/186-12 

Про звільнення у зв'язку зі змінами в організації 
виробництва і праці 

 

Відповідно до статті 49- 2 Кодексу законів про працю України 
(далі — КЗпП) про наступне звільнення у зв'язку із змінами в організації 
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виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 
перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням 
чисельності або штату працівників персонально попереджають не пізніше 
ніж за два місяці. 

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

 

Слід зазначити, що 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 статті 36 КЗпП), за угодою сторін (п. 1 статті 36 
КЗпП). 

  

 

Директор Департаменту 
правового забезпечення 

                                                          В. Шило 
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ААллггооррииттмм  ррееккооммееннддаацціійй  щщооддоо  ссккооррооччеенннняя  
шшттааттуу  ааббоо  ччииссееллььннооссттіі  ппррааццііввннииккіівв  ззааккллааддіівв  

ттаа  ууссттаанноовв  ооссввііттии  
 

КРОК 1. Роботодавець згідно з частиною 3 статті 22 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не пізніше як за 3 
місяці до майбутніх звільнень надає первинній профспілковій організації 
інформацію щодо заходів по звільненню працівників та проводить з 
виборним органом первинної профспілкової організації консультації, 
предметом яких мають бути заходи щодо запобігання звільненням чи 
зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшенню негативних наслідків 
будь-якого звільнення. 

 

КРОК 2. Виборний орган первинної профспілкової організації на 
своєму засіданні у контексті проведення консультацій заслуховує 
інформацію роботодавця щодо майбутнього вивільнення працівників, 
ухвалює відповідне рішення та направляє його роботодавцю. 

 

КРОК 3. Роботодавець розробляє новий штатний розпис із 
зазначенням дати набрання ним чинності та направляє його виборному 
органу первинної профспілкової організації для погодження. 

 

КРОК 4. Виборний орган первинної профспілкової організації на 
своєму засіданні розглядає проект штатного розпису, погоджує чи не 
погоджує його та направляє відповідне рішення роботодавцю. 

 

КРОК 5. Роботодавець не пізніше ніж за два місяці до майбутнього 
вивільнення видає наказ про скорочення штату працівників. У наказі 
зазначаються конкретна дата скорочення, професії та посади, що підлягають 
скороченню, із зазначенням прізвищ працівників, які їх обіймають та 
відповідно підлягають звільненню.  
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КРОК 6. У разі масового вивільнення працівників роботодавець 
після видання наказу про скорочення штату працівників у письмовій формі 
своєчасно та у повному обсязі у порядку, затвердженому центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у 
галузі статистики, подає територіальним органам центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове 
вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та 
праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням 
закладу, установи, організації, скороченням чисельності або штату 
працівників закладу, установи, організації незалежно від форми власності за 
два місяці до вивільнення працівників (абзац 3 пункту 4 частини 3 
статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 
року № 5067-VI). 

КРОК 7. Роботодавець не пізніше ніж за два місяці до 
вивільнення працівників у письмовій формі персонально попереджає 
кожного працівника про наступне вивільнення (частина 1 статті 49-2 
КЗпП України). 

КРОК 8. Роботодавець відповідно до частини 2 статті 43 КЗпП 
України, направляє до виборного органу первинної профспілкової 
організації обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового 
договору з працівником. 

КРОК 9. Виборний орган первинної профспілкової організації, 
членом якої є працівник, у п’ятнадцятиденний строк розглядає 
обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового 
договору з працівником (частина 1 статті 39 Закону України “Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та частина 2 статті 43 
КЗпП України). 

КРОК 10. Виборний орган первинної профспілкової організації, 
членом якої є працівник, повідомляє роботодавця про прийняте рішення 
у письмовій формі у триденний строк після його прийняття. У разі 
пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на 
розірвання трудового договору з працівником (частина 5 статті 43 КЗпП 
України). 
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Згідно з частиною 7 статті 43 КЗпП України рішення виборного 
органу первинної профспілкової організації про відмову у наданні згоди 
на розірвання трудового договору з працівником має бути 
обґрунтованим. 

КРОК 11. Роботодавець після закінчення відведених 
законодавством двох місяців та не пізніше ніж за місяць з дня одержання 
згоди виборного органу первинної профспілкової організації видає наказ 
про звільнення з роботи працівників у зв’язку зі скороченням штату, з 
яким ознайомлює під підпис працівників, посади яких скорочуються на 
підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

КРОК 12. Роботодавець відповідно до частини 1 статті 47 КЗпП 
України у день звільнення проводить остаточний розрахунок з 
працівником та виплачує йому усі належні суми грошових коштів: 
заробітну плату, надбавки, доплати, премії тощо, а також компенсацію за 
усі не використані дні щорічної відпустки та відпустки працівникам, які 
мають дітей (статті 19, 24 Закону України «Про відпустки»), вихідну 
допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 
КЗпП України). 

Згідно з частиною 1 статті 116 КЗпП України якщо працівник у день 
звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені йому не 
пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. Про нараховані суми, належні до виплати працівникові при 
звільненні, роботодавець має письмово повідомити працівника перед 
виплатою зазначених сум. 

КРОК 13. Роботодавець відповідно до статті 47 КЗпП України у 
день звільнення видає працівникові на руки належно оформлену 
трудову книжку та копію наказу про звільнення з роботи. 

 

КРОК 14. Роботодавець згідно зі статтею 49 КЗпП України на 
вимогу працівника зобов’язаний видати йому довідку про роботу у 
відповідному закладі, установі, організації із зазначенням спеціальності, 
кваліфікації, посади, часу роботи та розміру заробітної плати. 
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Щодо перенесення дати скорочення працівників 
 
 

З метою уникнення помилок у разі перенесення дати скорочення 
працівників, надаємо послідовність необхідних кроків: 
 

КРОК 1. Скласти наказ про перенесення дати запланованого 
вивільнення. Найсамперед роботодавець має видати наказ про перенесення 
дати скорочення. Підставою для наказу слугуватиме будь-який документ, 
що підтверджує необхідність перенесення. 

 
КРОК 2. Персонально повідомити працівників про перенесення дати 

запланованого вивільнення про наступне вивільнення на підставі пункту 1 
статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП) працівників 
персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці (ч. 1 ст. 49-2 КЗпП). 
Отже, і про продовження строку роботи та перенесення дати вивільнення 
працівників також необхідно поінформувати персонально.  

 
КРОК 3. Якщо скорочення масове, повідомити центр зайнятості про 

перенесення дати скорочення. У разі масового вивільнення (критерії якого 
визначено в статті 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 
05.07.2012 № 5067-VI) роботодавець повинен завчасно повідомити службу 
зайнятості про професії (посади) і кількість працівників, яких 
передбачається вивільнити, а також про заплановану дату скорочення. Дата 
скорочення може припадати на вихідний, святковий чи неробочий день. У 
такому разі днем скорочення вважається найближчий робочий день. 
Але, визначаючи день скорочення, якщо воно припадає, приміром, на 
вихідний, врахувати важливий момент, щоб надалі не довелося відповідати 
в суді.  Відповідний звіт подати за місцем реєстрації роботодавця як 
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування не пізніше ніж за два місяці до дати запланованого вивільнення 
за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення 
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», 
затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 
31.05.2013 № 317.  

 
КРОК 4. Повторно отримати згоду профспілки не пізніше ніж за 

місяць до вивільнення. Власник або уповноважений ним орган має право 
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розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди 
виборного органу первинної профспілкової організації або профспілкового 
представника (ч. 8 ст. 43 КЗпП). Таким чином, при перенесенні дати 
запланованого скорочення необхідно повторно звернутись до 
Профспілкового комітету  для отримання згоди на звільнення, навіть за 
наявності згоди за первинним зверненням.  

 
КРОК 5. Документуємо звільнення, видаємо трудові книжки, 

провадимо остаточний розрахунок з працівниками Останній крок алгоритму 
не вирізнятиметься порівняно з «класичною» процедурою скорочення: після 
отримання згоди виборного органу профспілки (профспілкового 
представника) на розірвання трудового договору видаємо наказ про 
звільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП; ознайомлюємо 
працівників із наказом про звільнення; у день звільнення видаємо 
працівнику належно оформлену трудову книжку та копію наказу про 
звільнення, проводимо розрахунок (ст. 47 КЗпП), у т. ч. виплачуємо вихідну 
допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). 
Завершуємо особові справи звільнених працівників у поточному 
діловодстві. 
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Гарантії для працівників у разі реорганізації 
закладів освіти 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 
РОЗ'ЯСНЕННЯ 

від 25.01.2011 р. 

Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприє
мства, установи, організації 

 

Питання, пов'язані з розірванням трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу, вирішуються відповідно до 
положень Кодексу законів про працю України (далі-Кодекс). 

Пунктом 1 статті 40 Кодексу визначено, що трудовий договір, 
укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до 
закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або 
уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і 
праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників (далі - зміни в організації виробництва і 
праці). 

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична 
особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 
обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до 
єдиного державного реєстру запису про її припинення. 

Статтею 59 Господарського кодексу України передбачено, що 
припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 
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рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням 
інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а 
у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду. 

У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та 
обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що 
утворений внаслідок злиття. 

У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до 
іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі 
майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання. 

У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і 
обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках 
до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього 
поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання 
до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних 
частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта. 

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до 
новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і 
обов'язки попереднього суб'єкта господарювання. 

Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її 
платоспроможності або банкрутства встановлюється законом. 

Згідно з частиною третьою статті 64 Господарського кодексу 
України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 

Отже, ліквідація - це така форма припинення юридичної особи, при 
якій припиняються всі її права та обов'язки. У разі ліквідації вся чисельність 
працівників скорочується та весь штат працівників ліквідується. 

При реорганізації юридична особа також припиняється. Водночас, 
можливість для звільнення працівників у разі реорганізації підприємства, 
допускається тільки за умови скорочення штату або чисельності 
працівників. Право визначити чисельність і штат працівників належить 
тільки власникові або уповноваженому їм органу. 

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу у разі зміни 
власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, 



 34 

приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 
працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення 
чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). 

Скорочення чисельності або штату працівників може бути 
зумовлене, зокрема, вдосконаленням виробництва, суміщенням професій, 
зменшенням обсягу виробництва продукції, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації (далі - підприємство) тощо. 

Скорочення чисельності та скорочення штату - це різні поняття. Так, 
скорочення чисельності передбачає звільнення працівників, натомість 
скорочення штату - зменшення кількості або ліквідацію певних посад, 
спеціальностей, професій тощо. При цьому одночасно можуть вводитися 
інші посади, спеціальності, професії тощо, в результаті чого кількість 
працівників може і не зменшуватися, а в окремих випадках навіть 
збільшуватися. 

Отже, при змінах в організації виробництва і праці власник або 
уповноважений ним орган повинен додержуватися такого порядку дій: 

1) якщо  в закладі освіти створена первинна профспілкова 
організація, власник або уповноважений ним орган має дотримуватися 
вимог частини третьої статті 22 Закону України "Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності". У разі, якщо роботодавець планує звільнення 
працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи 
аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною 
форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, 
не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним 
профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи 
інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії 
працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а 
також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання 
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення 
несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Профспілки мають право 
вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів, 
тимчасове припинення або скасування заходів, пов'язаних з вивільненням 
працівників, які є обов'язковими для розгляду. У випадку коли на 
підприємстві немає профспілки, зазначені питання бажано погоджувати з 
виборним представником від трудового колективу; слід отримати згоду від 
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виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) на розірвання трудового договору з підстав, передбачених 
пунктом 1 статті 40 Кодексу, щодо кожного працівника, крім випадків, коли 
така згода не вимагається. Подання власника або уповноваженого ним 
органу розглядається в порядку, передбаченому статтею 43 Кодексу; 

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

3) Скласти і затвердити в установленому порядку новий штатний 
розпис; 

4) Видати наказ, яким уповноважити відділ кадрів або інший відділ 
підприємства, на який покладено здійснення функції відділу кадрів (далі - 
відділ кадрів), провести необхідні заходи в зв’язку зі звільненням 
працівників (не пізніше ніж за два місяці до їх проведення), включаючи 
ознайомлення працівників з наказом під розпис та вручення письмового 
повідомлення про звільнення (Відділ кадрів повинен підготувати письмове 
повідомлення про можливе звільнення працівників та за два місяці до 
запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити кожного 
працівника з наказом про внесення змін в організацію виробництва і праці 
та вручити письмове повідомлення. Одночасно з попередженням 
пропонується працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, 
організації. Протягом двох місяців від дати попередження від працівників, 
істотні умови праці яких зміняться, доцільно отримати письмову заяву про 
згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або відмову від 
цього). 

При цьому слід зазначити, що розірвання власником або 
уповноваженим ним органом трудового договору з працівником відповідно 
до пункту 1 статті 40 Кодексу передбачає дотримання певних гарантій для 
працівника. 

Так, за загальним правилом встановленим частиною першою статті 
49-2 Кодексу про наступне вивільнення працівників персонально 
попереджають не пізніше ніж за два місяці. 

Власнику або уповноваженому ним органу слід пам'ятати, що 
працівники в будь-який час вправі змінити своє рішення: скасувати раніше 
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дану згоду на продовження роботи, скасувати раніше заявлену відмову від 
продовження роботи. 

Звільнення може відбуватися не раніше закінчення двомісячного 
строку з моменту попередження. 

Водночас, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше, 
ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, власник 
повинен провести звільнення у строк, про який просить працівник. При 
цьому працівник може подати заяву з відповідним проханням власнику або 
уповноваженому ним органу скоротити строк попередження про звільнення 
та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. У трудовій книжці 
робиться запис про звільнення за пунктом 1 статті 40 Кодексу. 

Працівники, яких попереджено про наступне вивільнення, і посади 
яких відсутні у новому штатному розписі, продовжують працювати ще не 
менше двох місяців і отримують заробітну плату. Виплата заробітної плати 
у даному випадку здійснюється на підставі положень чинного трудового 
договору, дію якого не припинено, тобто трудовий договір продовжується. 
Статтею 94 Кодексу передбачено, що заробітна плата - це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений 
ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Частиною другою статті 49-2 Кодексу передбачено, що при 
вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і 
праці має враховуватися переважне право на залишення на роботі, 
передбачене законодавством. 

Власник або уповноважений ним орган при вивільнені працівників у 
випадках змін в організації виробництва і праці повинен дотримуватися 
вимог статті 42 Кодексу, якою встановлено, що 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; 
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3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному 
підприємстві, в установі, організації; 

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних 
учбових закладах без відриву від виробництва; 

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту"; 

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 та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - 
протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям 
працівників, якщо це передбачено законодавством України. 

У разі звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 Кодексу діють 
обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників, встановлені 
статтями 184, 186-1 Кодексу, а саме: вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років (до шести років - у випадках, передбачених частиною 
другою статті 179 Кодексу), одиноких матерів при наявності дитини віком 
до 14 років або дитини-інваліда); батьків, які виховують дітей без матері (в 
тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 
також опікунів (піклувальників), прийомних батьків. 

При ліквідації підприємства правила пункту 1 статті 40 Кодексу 
можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після припинення його 
діяльності одночасно утворюється нове підприємство. В цих випадках 
працівник не вправі вимагати поновлення його на роботі на заново 
утвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в 
установленому порядку. 
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При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, 
а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, 
звертається за допомогою до державної служби зайнятості або 
працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним 
орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне 
вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, 
кваліфікації та розміру оплати праці (частина третя статті 49-2 Кодексу). 

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же 
чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при 
її відсутності -здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних 
побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути 
направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з 
наступним наданням йому роботи (частина четверта статті 49-2 Кодексу). 

Доцільно звернути увагу на те, що у разі прийняття рішення 
стосовно звільнення працівників слід дотримуватись положень статей 47 та 
116 Кодексу. 

Так, відповідно до статті 47 Кодексу в день звільнення власник або 
уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові належно 
оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені 
в статті 116 Кодексу. 

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення 
видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках 
звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. 

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

При припиненні трудового договору з підстави, зазначеної пунктом 1 
частини першої статті 40 Кодексу, працівникові виплачується вихідна 
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допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 
Кодексу). 

Також слід враховувати, що відповідно до статті 240-1 Кодексу у 
разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням 
встановленого порядку, але поновлення його на попередній роботі 
неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, орган, 
який розглядає трудовий спір, зобов'язує ліквідаційну комісію або власника 
(орган, уповноважений управляти майном ліквідованого підприємства, 
установи, організації, а у відповідних випадках - правонаступника), 
виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. 
Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, 
якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 Кодексу. На такого працівника 
поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 Кодексу для 
вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно до 
Закону України "Про зайнятість населення". 

Огляд практики розгляду трудових спорів, пов'язаних зі звільненням 
за пунктом 1 статті 40 Кодексу, детально викладено у пункті 19 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. N 9 (далі - 
постанова Пленуму). 

Так у цьому пункті зазначається, зокрема, що "розглядаючи трудові 
спори, пов'язані зі звільненням за пунктом 1 статті 40 КЗпП, суди 
зобов'язані з'ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації 
виробництва і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників, чи додержано власником або 
уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють 
вивільнення працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і 
праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або 
що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести 
працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, 
організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним 
правом на залишення на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про 
наступне вивільнення. 

При реорганізації підприємства або при його перепрофілюванні 
звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП може мати місце, якщо це 
супроводжується скороченням чисельності або штату працівників, змінами 
у їх складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професіями. 
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Працівник, який був незаконно звільнений до реорганізації, поновлюється 
на роботі в тому підприємстві, де збереглося його попереднє місце роботи. 

При ліквідації підприємства (установи, організації) правила пункту 1 
статті 40 КЗпП можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після 
припинення його діяльності одночасно утворюється нове підприємство. В 
цих випадках працівник не вправі вимагати поновлення його на роботі на 
заново утвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в 
установленому порядку. 

Судам слід мати на увазі, що при проведенні звільнення власник або 
уповноважений ним орган вправі в межах однорідних професій і посад 
провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш 
кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на 
іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого 
працівника. Якщо це право не використовувалось, суд не повинен 
обговорювати питання про доцільність такої перестановки 
(перегрупування). 

В усіх випадках звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП провадиться 
з наданням гарантій, пільг і компенсацій, передбачених главою III-А КЗпП. 
Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження 
працівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу 
знаходження його у відпустці або тимчасової непрацездатності. При 
недодержанні строку попередження працівника про звільнення, якщо він не 
підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його 
звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він 
працював". 

Заступник 
Міністра юстиції України 

                                   Л. М. Горбунова 

  

В. о. директора Департаменту 
соціального, трудового та 
гуманітарного законодавства 

                                 І. В. Солодка 
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Додаткові гарантії при скороченні для 
працівників, які є членами професійних спілок 

 

Відповідно до частини першої статті 43 КЗпП України розірвання 
трудового договору може бути проведено лише за попередньою згодою 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
комітету), членом якої є працівник. 

 

Якщо працівник не є членом профспілки, роботодавець має право 
звільнити такого працівника на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України 
(зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, 
реорганізації, або перепрофілювання установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників) без надання відповідного запиту 
виборному органу первинної профспілкової організації.  

 

Скорочення — це зменшення чисельності або штату працівників. 
Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України 
(далі — Кодекс) скорочення є різновидом змін в організації виробництва і 
праці. Такі зміни, відповідно до статті 40 Кодексу є підставою для 
розірвання трудового договору яке відбувається з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу. 

 

Скорочення штату працівників відбувається за процедурою, чітко 
визначеною у законодавстві про працю. Стаття 49-2 Кодексу передбачає, 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. Одночасно з попередженням про 
звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або 
уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації. 
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Зверніть  увагу ! 

 

Факт початку проведення роботодавцем консультацій з 
профспілками про заходи щодо запобігання звільненням не звільняє 
його від необхідності виконання вимоги статті 39 Закону України 
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та 
частини 2 статті 43 КЗпП, якими передбачено, що подання 
роботодавця про розірвання трудового договору з працівником має 
бути обґрунтоване та у письмовій формі. Подібна вимога 
міститься й у частині 1 статті 49-2 КЗпП України. 

 
 

 

Важливим для профспілки є дотримання п’ятнадцятиденного 
строку розгляду подання роботодавця, як це передбачено статтею 39 Закону 
України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та в частині 
2 статті 43 КЗпП. Необхідно також дотримуватися вимог вказаної статті та 
частини 5 статті 43 КЗпП, якими встановлено, що профспілковий орган 
повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у 
письмовій формі в триденний термін після його прийняття. 

У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий 
орган дав згоду на розірвання трудового договору. 

Водночас необхідно виконувати вимоги щодо юридичної сили 
рішення профспілкового органу, тобто під час розгляду дотримуватися 
вимог статуту профспілки стосовно кворуму або повноважень. Не може 
бути визнана такою, що має юридичну силу згода профспілкового органу, 
якщо вона давалася на прохання службової особи, яка не наділена правом 
прийняття на роботу та звільнення з роботи і при цьому не має відповідного 
доручення правомочної особи. 
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Звертаємо увагу, що у разі порушення власником або 
уповноваженим ним органом законодавства про працю, у тому числі і під 
час звільнення, працівник може звернутися із заявою про вирішення 
трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського 
чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або 
повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про 
звільнення — в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення 
або з дня видачі трудової книжки (стаття 233 КЗпП України). 

 

Профспілковому органу необхідно проконтролювати дотримання 
вимог статті 116 КЗпП щодо строків розрахунку при звільненні. У разі 
невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116, при 
відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні 
виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по 
день фактичного розрахунку (стаття 117 КЗпП України). 

 

 
 

Зверніть увагу ! 
Обґрунтування відмови профспілкового органу при 

звільненні працівників 

 
Згідно статті 39 Закону України “Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності” та статті 43 КЗпПрішення 
профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має 
бути обґрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обґрунтування 
відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити 
працівника без згоди виборного органу профспілки. 

 
Обґрунтуванням відмови може бути виявлене порушення 

роботодавцем встановлених законодавством та колективним 
договором умов проведення звільнення. Тому надзвичайно важливо 
домогтися в колективному договорі додаткових зобов’язань 
роботодавця стосовно збереження зайнятості. 
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Для обґрунтування відмови у наданні згоди на звільнення 

необхідно також звернутися від імені профспілкового органу до  
місцевої служби зайнятості із письмовим запитом про перспективи 
працевлаштування запланованих до звільнення працівників. У 
зверненні необхідно надати повну інформацію про вивільнюваних 
працівників. Особливу увагу у зверненні слід звернути на інформацію, 
що стосується поняття “підходяща робота”.  

Згідно статті 7 Закону України “Про зайнятість 
населення” “для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий 
дохід), підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії 
(спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же 
місцевості, де він проживає.  

Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала 
за попередньою роботою з урахуванням її середнього рівня, що склався 
в галузі відповідної області за минулий місяць. Письмова відповідь 
служби зайнятості про неможливість надання підходящої роботи та 
утруднення наступного працевлаштування може використовуватися 
як обґрунтування відмови у наданні згоди на розірвання трудового 
договору. 
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Гарантії для членів виборних органів 
профспілкових організацій у разі звільнення при 
скороченні штату або чисельності працівників 

 
 

Відповідно до пункту 1 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 у випадку 
змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників. Скорочення полягає у 
зменшенні чисельності (штату) працівників і є різновидом змін в організації 
виробництва і праці. Такі зміни відповідно до статті 40 КЗпП України є 
підставою для розірвання трудового договору, яке відбувається з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу. 

Скорочення штату працівників має відбуватися за процедурою, 
визначеною законодавством про працю. Стаття 49-2 КЗпП України 
передбачає, 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. Одночасно з попередженням про звільнення у 
зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або 
уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації. 

Разом з тим, законодавством передбачені додаткові гарантії для 
працівників підприємств, установ і організацій, обраних до профспілкових 
органів. 

Згідно із ст. 252 КЗпП України та ст. 41 Закону України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" звільнення членів 
виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у 
тому числі структурних підрозділів), його керівників, крім додержання 
загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного 
органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї 
професійної спілки.  
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Не допускається звільнення з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу 
профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року 
після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної 
ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом 
здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення 
працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з 
роботи чи служби). 

Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового 
припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням 
своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це 
пов'язано із станом здоров'я. 

Таким чином, звільнення голови профспілки при скороченні штату 
має відбуватися відповідно до загальних вимог законодавства про працю з 
урахуванням додаткових гарантій, визначених ст. 252 КЗпП України та ст. 
41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". 

На звільнення голови профспілки власник або уповноважений ним 
орган зобов'язаний, крім додержання загального порядку, одержати 
попередню згоду профспілки, членом якої є працівник, а також 
вищестоящого органу цієї профспілки (профспілкового об'єднання). 

У разі порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, у тому числі і під час звільнення, працівник може 
звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до 
районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в 
тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня 
вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 
233 КЗпП України). 

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має 
право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної 
плати без обмеження будь-яким строком.  
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Зверніть  увагу ! 

 

Частиною третьою статті 41 Закону України “Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності” встановлено, що “Звільнення 
членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, 
організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, 
профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган 
профспілки) крім додержання загального порядку, допускається за 
наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а 
також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об’єднання 
профспілок). 
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Приклад  протоколу  засідання  профспілкового  комітету 
щодо  надання  згоди  на  звільнення  працівника 

 
/ Зазначити найменування профспілкової організації, 

яка є  вищою за підпорядкуванням / 
 

Первинна організація Профспілки працівників освіти і науки України 
/ Зазначити найменування закладу освіти / 

 
 

Протокол 
 

засідання профспілкового комітету 
 

від ____________2018 р.      № _____ 
 

м. Миколаїв 
 

Присутні:  ___________________________________________________________ 
Відсутні:  ____________________________________________________________ 
Запрошені:  __________________________________________________________ 

 
Порядок  денний: 
 

1. Розгляд подання директора (зазначити найменування закладу 
освіти та П. І. Б. керівника) до профспілкового комітету закладу щодо надання 
згоди на звільнення працівників у зв’язку із скороченням штату на підставі 
пункту 1 статті 40 КЗпП України. 

 

Виступили: 
1. Голова профспілкового комітету (зазначити найменування 

закладу освіти та П. І. Б. голови профкому), яка проінформувала членів 
профспілкового комітету про те, що адміністрацією закладу було порушено 
законність та обґрунтованість дій щодо дотримання порядку, передбаченого 
законодавством при прийнятті рішення про скорочення штату працівників. 

 

Постановили: 
  Відмовити директору (зазначити найменування закладу освіти) у 

наданні згоди на звільнення у зв’язку зі скороченням штату (пункт 1 статті 40 
КЗпП України) працівників (членів Профспілки). 

 
Голова профспілкового комітету   (підпис)   /  П. І. Б. / 
 

Секретар       (підпис)   /  П. І. Б. / 
 

М. П. 
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Особливості укладення колективних договорів у 
новостворених опорних закладах 

 
 

Щодо особливостей укладання колективних договорів у  
новостворених опорних закладах освіти роз’яснюємо, що згідно з частинами 
1 та 2 статті 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», 
колективний договір укладається в установах, організаціях, які 
використовують найману працю та мають право юридичної особи; 
колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 
підприємства у межах компетенції цих підрозділів. 

Відповідно до частини 1 стптті 4 Закону України «Про колективні 
договори і угоди», право на ведення переговорів та укладення колективних 
договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких 
визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог, яке 
обумовлює, що стороною працівників в соціальному діалозі на локальному 
рівні є первинні профспілкові організації (стаття 4 Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні»). 

Статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» встановлено, що профспілки, їх організації та 
об’єднання ведуть колективні переговори та укладають колективні договори 
у порядку, встановленому законом. 

Отже, колективні договори у новостворених опорних закладах мають 
укладатися між стороною роботодавця, представником якої є директор 
опорного закладу, та стороною працівників, представниками якої є виборні 
органи первинних профспілкових організацій закладів освіти, які об’єднанні 
в опорний заклад освіти. 

 
Наприклад: 
 
1. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Первомайської ЗОШ І – ІІІ ступенів Вітовської районної 
ради Миколаївської області на 2018 – 2020 роки. 

 
2. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Новоселівської філії Первомайської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Вітовської районної ради Миколаївської області на 2018 – 2020 роки. 
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МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСНА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

——————————————————————— 
ОБЛАСНИЙ  КОМІТЕТ  ПРОФСПІЛКИ 

 

 

Адреса:  54001, місто Миколаїв, вул. Лягіна, 2. 

WEB-сайт:  www.profosvitamk.org 

 

 

 

 

Відділ соціально-економічного та правового захисту. 

Телефон:  (0512) 37-21-91. 
 

 

 

 

 

———————————————————————— 
Тиражування збірника або копіювання матеріалів з нього     

має здійснюватись без редагування та з обов’язковим 

посиланням на даний збірник. 

———————————————————————— 

 


