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Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

 

Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.2. Державна політика у сфері зайнятості. Трудовий договір. 

Практичне заняття № 22 

Тема заняття: Складання трудового договору, контракту, наказів з оформлення трудових 

правовідносин 
   Мета заняття: формування у студентів професійних навичок щодо складання трудового договору, 

контракту, наказів з оформлення трудових правовідносин 

 Студенти повинні: 

знати: правила оформлення трудового договору та контракту, підстави та порядок припинення 

(звільнення) трудового договору, правила здійснення записів у трудові книжки з оформлення трудових 

правовідносин 

вміти: вирішувати ситуації щодо правомірності дій роботодавця у трудових правовідносинах, вміти 

оформляти трудовий договір, контракт,  відповідні накази та записи в трудову книжку 

Забезпечення заняття 

     Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

 Збірник зразків документів щодо оформлення виникнення, зміни та припинення трудових 

відносин 

Наочність:Наочний посібник «Трудове право» для студентів кооперативних технікумів і  коледжів.  

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-1996.-

№30.-Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71//Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України.-2004. -№ 1. -С. 11. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які правила оформлення трудового договору? 

2. Чим контракт відрізняється від трудового договору? 

3. Чи можливе укладання контракту в усній формі? 

4. Які правила внесення записів про звільнення в трудову книжку? 

Методичні рекомендації 
Щодо умов укладення трудового  договору  слід зазначити,  що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. 

Додержання письмової форми є обов'язковим у таких випадках:1) при організованому наборі працівників; 2) при  укладенні  трудового  
договору про роботу в районах з особливими природними географічними  і  геологічними умовами  та  

умовами підвищеного ризику для здоров'я; 3) при укладенні контракту; 4) у   випадках,   коли   працівник наполягає  на  укладенні 
трудового договору у письмовій формі;  5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;  6) при укладеннітрудового договору з 
фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.  

Чинним законодавством передбачено, що особливою формою трудового договору є контракт. Сфера застосування контракту 
визначається законами України. Таким чином, прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту 

власником або уповноваженим ним органом, громадянином (надалі - роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо 

передбачених законами. 
На сьогоднішній день, контракт може бути укладено, наприклад, з: 

 педагогічними та науково-педагогічними працівниками (частина третя статті 54 Закону України "Про освіту"); 

 помічником адвоката та ін. 
Питання щодо порядку укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників регулюється, зокрема, постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", 
наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 "Про затвердження Типової форми контракту з працівником", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293. 

Слід зауважити, що контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для 
проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення 
взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника. 
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Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, 

вважаються недійсними. При прийнятті (найманні) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту роботодавець повинен 
враховувати, що контрактом не може бути: 

* змінено порядок розгляду індивідуальних трудових спорів; 
* запроваджено по відношенню до працівника повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 134 

Кодексу законів про працю України. 
Також доцільно зазначити, що роботодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми 

службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. 
При цьому, вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та по 

відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.Щодо порядку укладення контракту доцільно зауважити, що 
відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та 
працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. 
За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, 

уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту. 
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за 

згодою сторін, складеною у письмовій формі.  Крім того, контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття 

(найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. 
Записи в трудову книжку про звільнення вносяться до розділу «Відомості про роботу» відповідно до формулювань чинного 

законодавства з посиланням на пункт, статтю закону і мають бути засвідчені підписом відповідальної особи та печаткою підприємства 
(служби персоналу). 

Варто нагадати студентам про деякі особливості внесення записів до розділу «Відомості про роботу»  
Запис про роботу працівника у фізичної особи роботодавці вносять відповідно до укладеного у письмовій формі трудового договору 
(після реєстрації в державній службі зайнятості — про прийняття на роботу, після зняття з реєстрації — про звільнення з роботи). Записи 
засвідчуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував трудовий договір, і його печаткою. 

При виконанні даної практичної роботи студентам рекомендовано скористатись додатками до цієї роботи - № 1, 2 (більш детальна 

інформація наведена в умовах задач № 1,2).   
 

Зміст роботи 
Ситуація 1. 

      На роботу в Новомосковську райспоживспілку водієм поступає Сергієнко В. В. 

   1) Вам необхідно оформити трудовий договір. Недостаючі дані вкажіть самостійно.  

Рекомендується скористатись додатком  № 1 до даної інструкційної карти. 

   2)  Надайте відповіді: 

1. Який строк дії цього трудового договору? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Чи встановлено випробувальний строк Сергієнку? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Чи можна було укласти трудовий договір усно? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ситуація 2. 

До Новомосковського об’єднання адвокатів звернувся Демиденко А.О. (який у 2015 р. закінчив 

Дніпропетровський національний державний університет за спеціальністю «Правознавство») з 

проханням прийняти його помічником адвоката. 

1. Вам необхідно визначити: 

а) чи є підстави для укладення контракту у даному випадку? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) чи можливе встановлення Демиденку А.О. випробувального строку? 
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_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Укладіть з Демиденком А.О. контракт, умови визначте самостійно.  

      

Допоміжна інформація: 

а) згідно ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - помічники адвоката 

працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, 

адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю 

.б) для укладення контракту студентам рекомендується скористатись Типовою формою контракту 

з працівником, затвердженою наказом Мінпраці України від 15.04.94 №2 (зі змінами)  - додаток 2 до 

даної інструкційної карти, а також слід повторити Положення про порядок укладення контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників, затверджене постановою КМУ від 19.03.94. №170. 

4. Оформіть наказ про прийняття Демиденка А.О. на роботу за контрактом. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

 

Ситуація 3. 

С. прохворіла 4 місяці і 3 дні. Директор універмагу звільнив її за п.5 ст. 40 КЗпП. У своїй заяві про 

поновлення на роботі С. повідомила, що вона — єдиний працездатний член сім'ї і на її утриманні після 

смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей. При розгляді справи встановлено, що під час 

хвороби С. її заміняла інша продавщиця того ж універмагу. 

Вам необхідно визначити: 

1. Чи є підстави для звільнення С. ? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.Який порядок звільнення на цій підставі? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Як повинен вирішити справу суд? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Оформіть відповідний наказ (Див. Додаток 3) та зробіть відповідний запис до трудової книжки 

працівника. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 
посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 
(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

5. Усі відповіді аргументуйте з посиланням на норми чинного законодавства..  

Ситуація 4. 

Сантехнік Н., перебуваючи у нетверезому стані, вчинив скандал у квартирі пожильця, куди його 

запросили для ремонту стояка, що лопнув. За це він був засуджений до умовної міри покарання за 

хуліганство. Начальник ЖЕКу, одержавши згоду профспілкового комітету, звільнив Н. за п.7 ст.40 

КЗпП. Вважаючи своє звільнення неправильним, бо він був засуджений умовно без заборони 

працювати, сантехнік Н. звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітку 

за час вимушеного прогулу.   

Вам необхідно визначити: 

1. Чи допустив Н. невиконання своїх трудових обов'язків?  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Чи були підстави для застосування до нього п. 7 ст. 40 КЗпП?  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Як повинен вирішити справу суд?  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Оформіть відповідний наказ та зробіть відповідний запис до трудової книжки працівника. 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 
посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 
(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

Усі відповіді аргументуйте з посиланням на норми чинного законодавства.. 

 

Ситуація 5. 

Комірниця відділу збуту заводу "Ера" Р. була звільнена з роботи за п. 8 ст. 40 КЗпП за розкрадання 

двох пачок прального порошку. Для обгрунтування звільнення директор послався на рішення 

товариського суду, за яким на Р. було накладено штраф. Факт здійснення розкрадання був 

підтверджений актом вилучення у неї на прохідній двох пачок прального порошку і свідченням двох 

свідків. Вважаючи звільнення необгрунтованим, Р. пояснила, що розкрадання не було, а знайшла вона 

ці пачки по дорозі, хотіла їх здати охороні, вартість їх незначна, на заводі вона працює 22 роки. Р. 

звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі і стягнення заробітку за вимушений прогул.  

Вам необхідно визначити: 

1.В яких випадках обгрунтоване застосування п. 8 ст. 40 КЗпП?  

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Чи має власник підставу для звільнення Р. ?  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Яким повинно бути рішення суду? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Оформіть відповідний наказ (див. Додаток 4) та зробіть відповідний запис до трудової книжки 

працівника. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 

іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 

внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

Усі відповіді аргументуйте з посиланням на норми чинного законодавства.. 

 

Ситуація 6. 

З вини К., завідувачки відділу обліку та розподілу тари бухгалтерії торгу, мали місце грубі 

порушення під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у крамниці № 27. 

Головний бухгалтер зажадав від неї пояснень і, вважаючи, що вона подає поганий приклад підлеглим, 

підготував проект наказу про її звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП. Юрисконсульт відмовився завізувати 

цей проект, пояснюючи, що К. не може бути звільнена на цій підставі.      

 Вам необхідно визначити: 

 

1. Хто і за що може бути звільнений за п. 1 ст. 41 КЗпП? 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Визначте чи є підстави в даному випадку  для розірвання трудового договору. 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Оформіть відповідний наказ та зробіть відповідний запис до трудової книжки працівника. 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його 

дата і номер) число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

Усі відповіді аргументуйте з посиланням на норми чинного законодавства. 

 

 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 
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Додаток 1 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

з водієм 

м. Новомосковськ “___” ___________ 20__ року 

Установа ______________________________________________________________________ 

                                                            (назва установи)                                                                   в особі начальника  
____________________________________________________________, 

                                                                     (ПІП),  

що діє на підставі Положення (статуту)_____________________________________________ 

                                                           (повна назва) 

______________________________________________________________________________,названий далі 

“РОБОТОДАВЕЦЬ” і громадянин 

______________________________________________________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові 

______________________________________________________________________________ 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,  

______________________________________________________________________________ 

адреса місця проживання 
 

названий (названа) далі “ПРАЦІВНИК” уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. ПРАЦІВНИК зобов’язується виконувати в 

______________________________________________________________________ 

назва установи 

роботу, визначену у підпункті 2.2. даного договору та дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а 

РОБОТОДАВЕЦЬ зобов’язується оплатити працю ПРАЦІВНИКА. 

 

2. Обов’язки сторін 
2.1. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов’язується: 

- забезпечити ПРАЦІВНИКА матеріально-технічною базою, необхідною для належного і повного виконання 

ПРАЦІВНИКОМ покладених на нього трудових обов’язків; 

- вчасно виплачувати заробітну плату. 

2.2. ПРАЦІВНИК зобов’язується належно і своєчасно виконувати покладену на нього наступну роботу:  

- керувати транспортним засобом, дотримуючись правил дорожнього руху; 

- забезпечити належне утримання та експлуатацію транспортного засобу, не погіршуючи його технічного стану;  

- здійснювати технічне обслуговування транспортного засобу; 

- проводити поточний ремонт транспортного засобу; 

- в разі службової необхідності здійснювати відрядні поїздки та доставку поштової кореспонденції; 

- проходити технічний огляд автомобіля у відповідності до вимог чинного законодавства; 

- нести повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності; 
- відшкодувати матеріальні збитки, в разі заподіяння шкоди з його вини. 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

3.1. Водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е» повинен вміти: 

-  керувати легковими автомобілями, що відносяться до транспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е» за різних 

дорожніх умов; 

-  виконувати правила дорожнього руху, впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньо-

транспортних пригод; 

-   експлуатувати автомобіль з дотриманням експлуатаційних вимог; 

-  перевіряти технічний стан автомобіля перед виїздом на лінію, забезпечувати технічний стан і обладнання транспортного 

засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища; 
3.2. Водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», «D», «Е» повинен знати: 

-   призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, механізмів і приладів легкового автомобіля та правила 

технічної експлуатації; 

-  Закон України «Про дорожній рух», правила дорожнього руху, безпеки руху, причини дорожньо-транспортних пригод і 

способи їх попередження; 

-   вплив дорожніх умов (дощ, туман, ожеледиця та ін.) на безпеку руху та способи запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам; 

-  правила подання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; 

- правила безпеки праці під час технічного обслуговування автомобіля та користування експлуатаційними матеріалами 

(бензин, електроліт, охолоджувальні рідини та ін.); 

- правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, порядку і правил експлуатації автомобіля за 
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завдання шкоди навколишньому середовищу. 

 

4. Оплата праці 

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, ПРАЦІВНИК отримує заробітну плату в розмірі 

________________________________________ гривень, 

                                        (вказати цифрами і прописом) 

яка сплачується на рахунок, відкритий ПРАЦІВНИКОМ в установі ____________________ 

                                                                                                                         (назва установи). 

4.2. Оплата праці здійснюється два рази на місяць. 

 

5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Працівник зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку 

______________________________________________________________________. 

(назва установи) 

5.2. Особливості режиму робочого часу – ненормований робочий час. 

 

6. Строк дії договору 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і припиняє свою дію «___» _______   200    року. 

 

7. Інші умови 

7.1. Відносини, які не врегульовані даним договором, вирішуються згідно чинного законодавства. 

7.2. Договір укладений в двох примірниках, один з яких передається ПРАЦІВНИКОВІ, а другий зберігається у справах 
РОБОТОДАВЦЯ. 

 

Сторони договору 

РОБОТОДАВЕЦЬ  ПРАЦІВНИК 

Реквізити установи  прізвище, ім’я, по батькові; 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий; 

адреса місця проживання; 

ідентифікаційний номер фізичної особи; 

          (підпис)  підпис 

М.П.   
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Додаток 2 

 
                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                      наказом Мінпраці України  

                                      від 15.04.94 N 23  

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ  

                          З ПРАЦІВНИКОМ*  
 

     Місто                                                                                                                                             "__" ____________ ____  р.  
 
     Підприємство, установа, організація (громадянин) 
_____________________________________________________________________________  
  (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,  

            ім'я, по батькові громадянина-підприємця)  в особі власника або уповноваженого ним органу ___________________  
                                                    (посада) 
 _________________________________________________________________  
                  (прізвище, ім'я, по батькові) іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин 
 _________________________________________________________________  
                  (прізвище, ім'я, по батькові) 
іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке: 
     Працівник ___________________________________________________  

                     (прізвище, ім'я, по батькові) приймається (наймається) на роботу _______________________________ 
 _________________________________________________________________  
  (найменування структурного підрозділу підприємства, установи, 
_________________________________________________________________  
           організації: цех, відділ, лабораторія тощо)  за професією (посадою)** _______________________________________  
                          (повне найменування професії, посади)  
 кваліфікацією ___________________________________________________  
                     (розряд, кваліфікаційна категорія) 

     Працівнику (не) встановлюється строк випробування      (непотрібне викреслити) 
 _________________________________________________________________  
                 (тривалість строку випробування)  
 
     *Ця Типова форма не  поширюється  на  керівників  підприємств  державної форми власності. 
     **Запис робиться  відповідно  до  Класифікатора  професій  і посад, тарифно-кваліфікаційних         довідників        професій,  
кваліфікаційних довідників посад.  
 

                        Загальні положення  
 
     1. Цей контракт є строковим трудовим договором.  На  підставі  контракту   виникають   трудові   відносини   між   працівником  і 
підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем. 

2. Терміном  "сторони"   в   цьому   контракті   позначаються роботодавець и працівник.  

                         Обов'язки сторін  
     3. За  цим  контрактом  працівник  зобов'язується  виконувати роботу,  визначену цим контрактом,  а роботодавець  зобов'язується 

виплачувати  працівникові  заробітну  плату  і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, 
колективним договором і угодою сторін. 

     4. Працівник     зобов'язується     (зазначаються     основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання:  за обсягом 
виробництва (робіт),  якістю продукції,  що  випускається  (якістю обслуговування),  рівня  виконання  норм  та  нормованих  завдань, 
дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
     5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника,забезпечити  безпечні  і нешкідливі умови праці,  обладнати робоче 
місце відповідно до вимог  нормативних  актів  про  охорону  праці (зазначаються   конкретні   заходи  щодо  організації  виробничого 

процесу,  обладнанню  робочого  місця,  підготовки  та  підвищенню  
кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________  
     6. Обов'язок  роботодавця  щодо  забезпечення  умов роботи на робочому   місці   з   зазначенням   достовірних    характеристик, 
компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________  

                           Робочий час  
     7. Працівник  зобов'язується  виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.  
     8. Особливості  режиму  робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): 
 _________________________________________________________________  
                       (вказати необхідне)  

               Оплата праці та соціально-побутове    забезпечення працівника  

     9. За  виконання  обов'язків,  передбачених  цим  контрактом, працівнику встановлюється: 
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     посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі  ______________ на місяць або у розмірі ______________ за 1 годину  

роботи;  
     надбавка (доплата та інші виплати) __________________________ 
________________________________________________________________  
               (вказати види доплат, надбавок тощо) 
у розмірі  _________________ (у %  до тарифної ставки,  посадового окладу). 
     10. У  разі  використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація  
_______________ 
 _________________________________________________________________  

                      (вказати вид, розмір) 
     11. Працівнику   надається   щорічна   оплачувана   відпустка тривалістю:  
                                основна ___________ днів,  
                                додаткова _________ днів. 
     До щорічної  відпустки  виплачується  матеріальна  допомога у розмірі 
__________________________________________________________ 
     12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації: 
 _________________________________________________________________  

 (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів 
 _________________________________________________________________  
                           роботодавця)  

                     Відповідальність сторін, вирішення спорів  
     13. У   випадку   невиконання   чи   неналежного    виконання обов'язків,    передбачених   цим   контрактом,   сторони   несуть 
відповідальність відповідно  до  чинного  законодавства  та  цього контракту. 
     14. Спори між сторонами вирішуються в порядку,  встановленому чинним законодавством. 
     15. Інші умови: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________  

   (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок  укладання  контрактів  при  прийнятті  (найманні)  на  
роботу працівників,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів України N 170 ( 170-94-п ) від 19 березня 1994 р.).  

             Зміни, припинення та розірвання контракту  
     16. Зміни  та  доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі. 
     17. Цей контракт припиняється: 
     а) після закінчення строку дії контракту; 
     б) за згодою сторін; 
     в) з  ініціативи  роботодавця  до   закінчення   строку   дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП 

України) та цим контрактом; 
     г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках,  передбачених законодавством  (статтею  39  КЗпП України) 
та цим контрактом; ( Підпункт "г" пункту 17  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 ( z0117-95 ) від 12.04.95 ) 
     д) з інших підстав, передбачених законодавством. 
     18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством: 
     1. __________________________________________________________ 
     2. __________________________________________________________ 
     3. __________________________________________________________ 

     При розірванні контракту з підстав,  не  передбачених  чинним  законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП  
України. 
     19. У разі дострокового припинення  контракту  з  незалежних  від працівника   причин,   у   тому   числі  розірвання  контракту  
працівником -  з  причин  невиконання  чи  неналежного   виконання  
роботодавцем зобов'язань,    передбачених   цим   контрактом   або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та 
цим контрактом,  встановлюються  відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації  моральної  та  матеріальної  шкоди,  заподіяної 
працівникові: 
________________________________________________________________.  

     20. При достроковому розірванні контракту у разі  невиконання неналежного    виконання   сторонами   зобов'язань,   передбачених 
контрактом,  він розривається з попередженням відповідної  сторони  за два тижні. 
     21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він  може  бути  за  згодою  сторін  продовжений або укладений на новий 
строк.  

                Термін дії та інші умови контракту  
     22. Строк дії контракту з _______________  до _______________      Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами  
або ______________________________________________________________ 
     23. Сторони    можуть   передбачати   у   контракті   випадки  конфіденційності умов цього контракту  або  окремих  його  частин: 
_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________  
     Конфіденційність контракту    не    поширюється   на   умови, врегульовані  чинним  законодавством,   та   щодо   органів,   які 
здійснюють контроль за їх додержанням. 
     24. Умови цього  контракту  можуть  бути  змінені  тільки  за згодою сторін у письмовій формі. 
     25. Цей  контракт   укладений   в   двох   примірниках,   які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.   
     Додатки до контракту: 
 _________________________________________________________________  
            (вказується перелік додатків, якщо вони є) 

 _________________________________________________________________  
     26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: 
 
 _________________________________________________________________  

                           Адреси сторін  
     27. Відомості про роботодавця: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0117-95
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     Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,  

ім'я, по батькові громадянина-підприємця _________________________ 
 _________________________________________________________________  
     Адреса ______________________________________________________ 
     Розрахунковий рахунок   N   (N   свідоцтва   про   реєстрацію  
громадянина-підприємця)  в _______________________________________ 
 _________________________________________________________________  
     28. Відомості про працівника: 
     Домашня адреса: _____________________________________________ 

     Домашній телефон: ___________________________________________ 
     Службовий телефон: __________________________________________ 
     Паспорт: серія __________ N _________________________________  
виданий "__" ____________ 19   р. ________________________________ 
 _________________________________________________________________  
                (вказати орган, що видав паспорт) 
     Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг _________________________________________________________________  
     (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші _________________________________________________________________  

                            підстави)  
         Роботодавець                                                                                                Працівник 
 ______________________________                                                           ___________________________  
    (посада, прізвище, ім'я                                                                             (підпис, прізвище, 
 ______________________________                                                           ___________________________  
      по батькові, підпис)                                                                                  ім'я, по батькові)  
  
   "__" _____________ _____   р.                                                                         "__" _____________ ________   р.  
  

 

         М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 
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Типова форма № П-4 

Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держкомстату України 

від 5 грудня 2008 р. № 489 
 

Код ЄДРПОУ 
 

Дата складання 
 

НАКАЗ №______ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про припинення трудового договору (контракту) 
Звільнити «____» _______________ 20____ року 

 

 Табельний номер 

  

  

  
                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

(назва структурного підрозділу) 

 
 

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 

 

 

(причина звільнення) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(підстави звільнення) 

 

     Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп. 

 

Керівник 

підприємства 

 

______________ _____________________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 
 

Головний бухгалтер                                             _______________          ______________________ 
                                                                                           підпис                                                    ПІБ 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                       ____________________             _____________________________ 

                підпис                                              ПІБ 

З наказом (розпорядженням) 

ознайомлений ______________ «____» _____________ 20___ р. 

 підпис працівника  

 

Додаток 4 
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Типова форма № П-4 

Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держкомстату України 

від 5 грудня 2008 р. № 489 
 

Код ЄДРПОУ 
 

Дата складання 
 

НАКАЗ №______ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про припинення трудового договору (контракту) 
Звільнити «____» _______________ 20____ року 

 

 Табельний номер 

  

  

  
                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

(назва структурного підрозділу) 

 
 

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 

 

 

(причина звільнення) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(підстави звільнення) 

 

     Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп. 

 

Керівник 

підприємства 

 

______________ _____________________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 
 

Головний бухгалтер                                             _______________          ______________________ 
                                                                                           підпис                                                    ПІБ 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                       ____________________             _____________________________ 

                підпис                                              ПІБ 

З наказом (розпорядженням) 

ознайомлений ______________ «____» _____________ 20___ р. 

 підпис працівника  

 


