
MINISTRY
OF JUSTICE OF UKRAINE

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

QUALITY AND ACCESSIBLE
LEGAL AID IN UKRAINE PROJECT

QUALITY AND ACCESSIBLE
LEGAL AID IN UKRAINE PROJECT

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

Canadian Bureau for
International Education

Є Д И Н И Й   К О Н Т А К Т - Ц Е Н Т Р

[ 0 800 213 103
цілодобово  безкоштовно у межах України

[ www.legalaid.gov.ua ]

Дізнатися адреси центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

/ бюро правової допомоги

Найближчий місцевий центр  
з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги / бюро правової допомоги

ПОНОВЛЕННЯ 
НА РОБОТІ
незаконно звільненого 
працівника

НОРМАТИВНА БАЗА
	 Конституція	України
	 Кодекс	законів	про	працю	України
	 Закон	України	«Про	виконавче	провадження»
	 Порядок	обчислення	 середньої	 заробітної	плати,	
затвердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	
України	від	08	лютого	1995	року	№	100

	 Інструкція	про	порядок	ведення	трудових	книжок	
працівників,	 затверджена	 наказом	 Міністерства	
праці	 України,	 Міністерства	 юстиції	 України,	
Мініс	терства	 соціального	 захисту	 населення	 від	
29	 липня	 1993	 року	 №	 58,	 зареєстрованим	 в	
Мініс	терстві	юстиції	України	17	серпня	1993	року	
за	№	110

	 постанова	 Пленуму	 Верховного	 Суду	 України	
«Про	практику	розгляду	судами	трудових	спорів»	
від	06	листопада	1992	року	№	9

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ  
ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

 У	 разі	 невиконання	 без	 поважних	 причин	
у	 встановлений	 виконавцем	 строк	 рішення	
про	 поновлення	 на	 роботі	 незаконно	

звільненого	 працівника	 виконавець	 виносить	
постанову	про	накладення	штрафу	на	боржника	–	
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
та	встановлює	новий	строк	виконання.

 У	 разі	 повторного невиконання	 рішення	
борж	ником	 без	 поважних	 причин	 вико	на
вець	у	тому	ж	порядку	накладає	на	нього	

штраф у подвійному розмірі 

 та	 звертається	 до	 органів	 досудового	 розслідування	 з	 повідомленням	 про вчинення 
кримі наль ного правопорушення.

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ:  
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, 
УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

 У	 випадку,	 коли	 працівника	 звільнено	
без	 закон	них	 підстав	 або	 з	 порушенням	
встановленого	порядку,	але	поновити	його	на	

роботі	 неможливо	 внаслідок	 ліквідації	 підприємства,	
установи,	 організації,	 суд	 визнає	 звільнення	
неправильним	і	зобов’язує	ліквіда ційну комісію або 
власника	 (орган,	 уповно	ва	жений	 управляти	 майном	
ліквідованого	 підприємства,	 установи,	 організації,	
а	 у	 відповідних	 випадках	 –	 правонаступника)	
виплатити цьому працівникові заробітну плату  
за час вимушеного прогулу.	 Одночасно	 суд	
визначає	працівника	звільненим за пунктом 1 статті 
40 КЗпП України	у	зв’язку	з	ліквідацією	підприємства,	
установи,	організації.
Якщо	 ж	 на	 день	 прийняття	 судом	 рішення	 про	
поновлення	 на	 роботі	 незаконно	 звільненого	
працівника	 процедуру ліквідації підприємства,	
установи,	 організації	 розпочато,	 але	 ще не 
завершено,	 на	 вказане	 підприємство,	 установу,	
організацію	 покладається	 обов’язок поновлення 
на роботі такого працівника	 та	 здійснення	 на	 його	
користь	визначених	законодавством	виплат.		



лення	 на	 попередній	 роботі.	 Наприклад,	 пи	шеть	ся:	
«Запис за № та ким-то є недійсним, по нов лений на 
попередній роботі».	У	графі	4	в	такому	ра	зі	робиться	
посилання	на	наказ	про	поновлення	на	роботі.

 При	наявності	в	трудовій	книжці	запису	про	
звільнення	або	переведення	на	іншу	роботу,	
надалі	 визнаного	 недійсним,	 на прохання 

працівника видається дублікат трудової книжки 
без	вне	сення	до	неї	запису,	визнаного	недійсним.

ВИПЛАТА ПРАЦІВНИКОВІ СЕРЕДНЬОГО 
ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ ВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

 У разі затримки власником	 або	 упов	но	ва
же	ним	 ним	 органом	 виконання рішення 
суду про поновлення на роботі незаконно	

звіль	неного	працівника	за	позовом	такого	працівника	
суд	виносить	рішення	про	випла ту йому середнього 
заробітку за час затримки.
Середньомісячна	 заробітна	плата,	 зокрема	 у	 випадку	
вимушеного	 прогулу,	 обчислюється	 відповідно	 до	
Порядку обчислення середньої заробітної плати,	
затвердженого	постановою	Кабінету	Міністрів	України	
від	08	лютого	1995	року	№	100,	виходячи	з	виплат	за	
останні	 два	 календарні	 місяці	 роботи,	що	 передують	
події,	з	якою	пов’язана	відповідна	виплата.

ПОРЯДОК ТА СТРОК ОСКАРЖЕННЯ 
РІШЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ 

 Працівник	може	звернутися	до	суду	із	заявою	про	 поновлення	 на	 роботі	 й	 оплату	 за	 час	
вимушеного	прогулу	у місячний строк з	дня	

вручення	копії	наказу	про	звільнення	або	з	дня	видачі	
трудової	книжки.

  Позовна  заява  подається  до  районного, 
районного  у  місті,  міського  чи  міськра-
йонного  суду  за  місцезнаходженням  під-
приємства  (установи,  організації)  або  за 
зареєст рованим  місцем  проживання/пере-
бування  позивача  відповідно  до  порядку, 
передбаченого законодавст вом.

 У	 разі	 пропуску	 з поважних причин 
місячного	 стро	ку,	 встановленого	 для	 подання	
позовної	заяви	про	понов	лення	на	роботі,	суд	

може	поновити	цей	строк.

Вартість:	 позивачі	 за	 подання	 до	 суду	 позовної	
заяви	про	понов	лення	на	роботі	

звільняються від сплати судо вого збору 
під	час	розгляду	справи	в	усіх	судових	інстанціях.

ВІДШКОДУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО 
ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО 
ПРОГУЛУ 

 Одночасно	 з	 прийняттям	 рішення	 про	
поновлення	 на	 роботі	 суд	 приймає	 рішення	
про	 виплату	 працівникові	 середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу,	 але	 не	
більш	 як	 за	 один	 рік.	 Якщо	 заява	 про	 по	нов	лення	
на	 роботі	 розглядається	 більше	 одного	 року,	 не	 з	
вини	 працівника,	 суд	 виносить	 рішення	 про	 виплату	
середнього	заробітку	за	весь	час	вимушеного	прогулу.

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ 
ШКОДИ 

Hезаконно	звільнений	працівник	у	судовому	порядку	
може	 вимагати	 відшкодування	 власником	 або	 упов
новаженим	 ним	 органом	 моральної	 шкоди	 у	 разі,	
якщо	 порушення	 його	 законних	 прав	 призвели	 до	
моральних страждань, втрати нормальних жит
тєвих зв’язків і вимагають від нього додат кових 
зусиль	для	організації	свого	життя.

!  Рішення	 суду	 про	 поновлення	 на	 роботі	
незаконно	 звільненого	 працівника	 вико
нується невідкладно.

Поновлення	працівника	на	роботі	відбувається	з дати 
звільнення	 працівника	 (на	 підставі	 рішення	 суду,	
яким	 таке	 звільнення	 визнано	 незаконним),	 а	 не	 з	
дати	винесення	судом	відповідного	рішення.

 Рішення	суду	про	поновлення	працівника	на	
роботі	вважається	виконаним з дня видання 
власником або уповноваженим ним 

органом про це наказу	 та	 внесення	 відповідного	
запису	до	трудової	книжки	працівника.
Наказ	про	поновлення	працівника	на	роботі	повинен	
містити	такі	пункти:
	 про	скасування	наказу	про	звільнення;
	 про	 поновлення	 працівника	 на	 посаді,	 яку	 він	
займав	до	звільнення;
	 про	 виплату	 працівнику	 середнього	 заробітку	 за	
час	вимушеного	прогулу.

ЗАПИС У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ 

 Після	 видання	 власником	 або	 упов	но	ва
женим	ним	органом	наказу	про	по	нов		лення	
на	 роботі	 вносяться	 зміни до тру до  вої 

книж ки	 працівника,	 зокрема	 визна	єть	ся	 недійс	ним	
запис	 про	 звільнення	 і	 ро	бить	ся	 запис	 про	 по	нов

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ 

СПРОЩЕНА СХЕМА ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ПРИ НЕЗАКОННОМУ ЗВІЛЬНЕННІ
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