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Згідно статті 47 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) власник
або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові
належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в 
статті 116
КЗпП
.

  

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.

  

Відповідно до вимог ст.116 КЗпП України 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.

  

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або
уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк
виплатити не оспорювану ним суму.

  

При відсутності спору про їх розмір згідно ст.117 КЗпП України підприємство, установа,
організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки
по день фактичного розрахунку.

  

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або
уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому
разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь
працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який
виносить рішення по суті спору.
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Порядок ведення трудових книжок працівників визначено в Інструкції, затвердженій
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України 29.07.93 № 58 та зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 (далі – Інструкція № 58).

  

Так, п. 4.1 Інструкції № 58 передбачено, що у разі звільнення працівника всі записи про
роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві,
засвідчуються підписом керівника  підприємства або спеціально уповноваженою ним
особою та печаткою підприємства  або печаткою відділу кадрів.

  

При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце
проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед
звільненням.

  

У разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за
трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському)
господарстві   після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою
селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві
підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та
завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

  

Трудова книжка заповнюється одночасно українською та російською мовами і
засвідчуються окремо обидва тексти.

  

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову
книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

  

При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу
працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

  

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий
день звільнення видається наказ і вноситься запис до  трудової  книжки працівника.
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Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку,
встановленому пунктом 2.10 Інструкції № 58.

  

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений
ним орган в цей  день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність
отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на
зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника
(п.4.2 Інструкції № 58).

  

Управління Держпраці в Івано-Франківській області
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