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На етапі подаННя
роботодавцем оголошеННя
про вакаНсію встаНовлеНо
дискриміНаційНі вимоги

Наприклад, про вік, стать,
зовНішНість каНдидатів.
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В чому полягає порушення:
Відповідно до ст. 24 Конституції України, ратифікованих
Україною Конвенцій Міжнародної організації праці № 111
та 156, Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», ст. 22 Кодексу законів
про працю (КЗпП) будь-яке пряме або непряме обмеження
прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при
укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно
від походження, соціального і майнового стану, расової та
національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця
проживання не допускається.

АЛЕ: вимоги щодо віку, освіти і стану здоров’я у певних
випадках можуть встановлюватись законодавством.
Наприклад, особливі вимоги передбачені для кандидатів на
посаду керівника ВНЗ, нотаріуса та стажиста нотаріуса,
адвоката, окрема процедура і вимоги передбачені для
державних службовців. Для кандидатів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного
добору потрібно отримати позитивний висновок
психофізіологічної експертизи. Крім того, працівнику не може
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бути запропонована робота, яка протипоказана йому за
станом здоров’я, а до певних категорій робіт не
допускається залучення жінок та неповнолітніх.

Що робити:
Звичайно, якщо це можливо, з роботодавцем, який вже в
оголошенні про вакансію ігнорує трудове законодавство, краще
не зв’язуватись взагалі.

Проте, що робити, якщо підходящих вакансій небагато і хочеться
відстояти свої права? По-перше, можна звернутись до
територіальної державної інспекції з питань праці та/або подати
позов до суду. Проте довести, що Вас не прийняли на роботу саме
через дискримінаційні вимоги може бути проблематично,
оскільки працедавець може стверджувати, що всьому виною були
невідповідна кваліфікація чи професійні якості. По-друге,
звернутись зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини. По-третє, застосувати засоби громадського впливу –
наприклад, домовитись з усіма друзями і знайомими не купувати
товарів в магазині, який систематично відмовляє у роботі жінкам з
дітьми. Часом, особливо в маленькій місцевості, це так само може
виявитись досить дієвим.
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При прийнятті на роботу
у вас вимагають

додаткові докуменнти
чи інформацію
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В чому полягає порушення:
Відповідно до ч.2 ст. 24 КЗпП при укладенні трудового
договору громадянин зобов’язаний подати:

• паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу);

• трудову книжку (у разі наявності) або відомості про
трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан
здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші
документи подаються тільки тоді, коли це прямо
передбачено законодавством. Так, призовників необхідно
пред’явити посвідчення про приписку до призовної дільниці;
для військовозобов’язаних та резервістів - військовий квиток
або тимчасове посвідчення. Документ про освіту чи
професійну підготовку подається, якщо робота потребує
спеціальних знань. Вимоги щодо освіти та кваліфікації
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встановлюють спеціальні довідники кваліфікаційних
характеристик професій. Вимоги до освіти та кваліфікації
можуть також встановлювати законодавчі нормативні акти,
наприклад для медиків і фармацевтів.

При укладенні трудового договору громадянин, який вперше
приймається на роботу, має право подати вимогу про
оформлення трудової книжки (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

А от відомості про партійну і національну приналежність,
походження, реєстрацію місця проживання чи перебування при
прийнятті на роботу вимагати заборонено законом (ст. 25 КЗпП).

Що робити:
Якщо працедавець вимагає документи чи інформацію, не
передбачену законодавством, надавати її чи ні залежить від Вашої
особистої зацікавленості в цій роботі і характеру документів чи
інформації, що вимагається. Якщо Ви добровільно погоджуєтесь
надати додаткову інформацію, порушення не буде, головне, щоб
вона не була потім використана проти Вас з метою дискримінації.
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Роботодавець пропонує
працювати взагалі або

якийсь час без
трудового договору або
на підставі цивільно-
правового договору
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В чому полягає порушення:
Саме трудовий договір є підставою виникнення трудових
правовідносин і розповсюдження на працівника трудового
законодавства. Працівник, який працює без договору, не має
жодних гарантій: ні щодо виплати і розміру зарплати, ні щодо часу
праці, відпусток і лікарняних, ні щодо державних соціальних виплат,
цей час роботи не зараховується йому в стаж. Працедавець, в свою
чергу, не може вимагати дотримання трудової дисципліни,
виконання роботи належним чином або покладення на працівника
матеріальної відповідальності. Тому, по-суті, така форма співпраці є
невигідною для обох сторін.

Якщо договір все-таки є, але замість трудового він цивільно-
правовий (найпоширеніші варіанти – договір підряду, який
націлений на результат, або договір про надання послуг, де послуга
споживається в процесі виконання), то такий договір вигідний
роботодавцю (він не мусить дотримуватись процедури прийняття
на роботу та звільнення, надавати відпустку, може повністю
відшкодувати свою шкоду), але погіршує становище працівника в
порівнянні з трудовим договором.
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Що робити:
Звернувшись до суду можна встановити факт трудових відносин і
розмір повної зарплати (з якої працедавець матиме сплатити
відрахування до державних фондів), а також зобов’язати
роботодавця оформити трудові відносини та внести записи до
трудової книжки. В якості доказів можуть бути використані покази
свідків, перепустки видані роботодавцем та будь-які інші
документи.

Зверніть увагу! Поняття «страховий» стаж введено Законом «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від
09.07.2003 р., який набув чинності з 1 січня 2004 року. З цього часу
поняття «трудовий стаж» замінюється «страховим стажем» і
впливає на призначення пенсії та її розмір. Під страховим стажем
розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець
сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Тому,
після 1 січня 2004 року до стажу для призначення пенсій
зараховуються лише ті періоди роботи на підприємствах, протягом
яких були сплачені до Пенсійного фонду України щомісяця страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
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Трудовий
договір
Строковий, усний або
незареєстрований
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В чому полягає порушення:
Строковий трудовий договір, оскільки він слабше захищає права
працівника, за ч. 2 ст. 23 КЗпП укладається як виняток тільки тоді,
коли з урахуванням характеру чи умов виконання наступної роботи
або інтересів працівника трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк та у випадках, передбачених
законодавчими актами. За загальним правилом, трудовий договір має
бути безстроковим.

Якщо з працівником був укладений строковий трудовий договір, а мав
бути – безстроковий, такий договір на вимогу працівника визнається
судом недійсним у частині визначення строку, а отже укладеним на
невизначений строк. Якщо ж роботодавець не видав наказ про
прийняття вас на роботу, ви можете звернутися до суду з позовом про
оформлення трудових відносин щодо виконання роботи без укладення
трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

Важливо знати! Роботодавець обов’язкового повинен видати
наказ про прийняття працівника на роботу та повідомити
відповідний орган виконавчої влади, а працівник повинен бути
ознайомлений з наказом під розпис. У разі, якщо працівник був
фактично допущений до роботи без оформлення трудового
договору (без видачі наказу), роботодавець може бути притягнутий
до відповідальності згідно ст. 265 КЗпП. Для цього необхідно
звернутися з відповідною заявою до Державної служби України з
питань праці.
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Відповідно до ст. 265 КЗпП діють такі штрафи для
роботодавців за порушення норм трудового законодавства у
розмірі:

• 2 мінімальні заробітні плати за кожного працівника при
недотриманні мінімальних державних гарантій оплати праці
(робота вночі/вихідні/святкові дні);

• 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення за фактичний допуск працівника до
роботи без оформлення трудового договору; оформлення
працівника на неповний робочий час у разі фактичного
виконання роботи за повний робочий час; виплата заробітної
плати (винагороди) без нарахування і сплати ЄСВ;

• 3 мінімальних заробітних плат за кожного працівника за
порушення встановлених строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

• 3 мінімальних заробітних плат за недопущення до
проведення перевірки з питань додержання законодавства
про працю, створення перешкод у її проведенні.

Зверніть увагу!
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Роботодавець
домовляється з вами про

обмеження
Якихось з трудових прав,
Гарантованих КзпП або про
довгий випробувальний строк,
протягом якого на вас
Будуть розповсюджуватись

не всі права
чи ви будете отримувати
меншу зарплату
або заробітну плату „в конверті”
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В чому полягає порушення:
За загальним правилом, ті умови, які погіршують становище
працівника в порівнянні з умовами трудового законодавства, є
недійсними (ст. 9 КЗпП). Це стосується і випробувального строку,
який не може перевищувати 1 місяця для робітників і 3 місяців
(в окремих випадках, за згоди профспілки – 6) для решти
працівників. Протягом цього часу на працівника також
поширюється все законодавство про працю (ч. 2 ст. 26 і ст. 27
КЗпП). Тому умови, що під час випробування обмежують права
працівника, є недійсними.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб,
які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після
закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих
спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб,
звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової)
служби; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до
рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на
посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з
відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів,
які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з
інвалідністю; осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні
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Навіть якщо працівник під тиском роботодавця погодився на гірші
умови, ніж передбачені законодавством, він має право звернутись
до суду для визнання таких умов договору недійсними за ст. 9 КЗпП і
вимагати поширення на нього законодавчо встановлених умов.

Якщо роботодавець пропонує виплачувати заробітну плату «у
конверті» (повністю або частково), працівник фактично позбавлений
оплати лікарняних листів, включаючи догляд за хворою дитиною,
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, по безробіттю у випадку
втрати роботи, одержання пристойної пенсії в старості, по
інвалідності та інших випадках. Крім того, нелегальна заробітна плата
– це частіше за все відсутність захисту від незаконного звільнення,
гарантій на безпечні та здорові умови праці, відсутність виплати в
разі настання нещасного випадку на виробництві, права на
відпочинок тощо.

Роботодавець може в односторонньому порядку змінити розмір

роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не
встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість
і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу,
організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено
законодавством.

Що робити:



2222

заробітної плати «в конверті», мотивуючи це зміною, наприклад,
прибутковості бізнесу, а у випадку невиплати такої заробітної плати
доказати її розмір у судовому порядку практично неможливо,
оскільки її розмір в документах не фіксується.

У разі виплати заробітної плати «в конвертах» Ви можете звернутися
до Державної служби праці, територіальних органів Державної
податкової служби, аби притягнути роботодавця-порушника до
відповідальності. Заробітна плата «в конверті» – це, перш за все,
удар по майбутніх пенсіях і соціальній захищеності громадян.
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Для створення цього видання
використано екодружній перероблений

папір українського виробництва.

Інформація в даній брошурі актуальна станом на 01.06.2021 р.

Громадська організація “Трудові ініціативи” сприяє
розвитку правозахисного руху, роботі профспілкових

та громадських організацій та підвищенню рівня
правової освіти громадян.

Звернувшись до ГО “Трудові ініціативи”, ви можете
отримати безплатні юридичні консультації з питань, що
стосуються порушення трудових прав, а також взяти
участь в освітніх заходах з питань захисту трудових і

профспілкових прав.

Публікацію підготовлено за підтримки та сприяння
Центру Солідарності в Україні.

© Всі права на розповсюдження та видання цієї
публікації належать Центру Солідарності.





З питань отримання безоплатної юридичної допомоги
звертайтесь за вказаними телефонами, електронною поштою та

до нашого офісу (прохання заздалегідь повідомити про свій візит).
Дозволяється поширювати інформацію, зазначену в публікації за

умови обов’язкового посилання на джерело інформації.
© ГО „Трудові ініціативи”, 2021

Громадська організація «Трудові ініціативи»
знаходиться за адресою: 01023, м. Київ,

вул. Симона Петлюри, 10

Тел.: +38-063-363-64-74
Тел.: +38-066-839-17-75

E-mail: info@trudovi.org

@gotrudovi


