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Вступ
Збройна агресія Російської Федерації проти 
України, внаслідок якої виникла тимчасова оку-
пація частини території України, продовжуєть-
ся вже більше чотирьох років.

З квітня 2014 року розпочався комплекс вій-
ськових та спеціальних організаційно-правових 
заходів українських силових структур, спрямо-
ваний на протидію діяльності незаконних ро-
сійських та проросійських збройних формувань 
у  війні на сході України під назвою антитеро-
ристичної операції. По суті ті ж дії, але вже під 
головування іншого силового відомств (Об’єд-
наного оперативного штабу Збройних Сил 
України) з квітня 2018 року стали називатися 
Операція об’єднаних сил (ООС).

Наразі, згідно з Законом України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
як особи, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну ціліс-
ність України і брали безпосередню 
участь «в антитерористичній опера-
ції, забезпеченні її проведення…», так 
і «у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях…» мають право 
на отримання статусу ветеранів війни 
(учасників бойових дій (п. 19 ч. 1 ст. 6), 
осіб з інвалідністю внаслідок війни (п. 
п. 11, 14 ч. 2 ст. 7), учасників війни (п. 13 
ч. 1 ст. 9)). Отже, вказані особи мають 
ідентичні пільги та гарантії соціаль-
ного захисту для ветеранів війни. 

В цей тривалий складний час всі гро-
мадяни України намагаються об’єднуватися з 
метою вирішення спільних завдань: знищення 
терору на території України, об’єднання країни 
та видворення загарбника. Кожен має внести 
свій внесок для вирішення спільної мети. Здій-
снюючи забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсіч і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, громадяни України щодня ризикують 
своїм життям виконуючи обов’язок щодо захи-
сту українського суверенітету. 

При цьому, не є новиною, що в перші роки АТО 
багато громадян, за власним бажанням залиша-
ли свої робочі місця та вступали до лав Зброй-
них Сил України. Водночас, в багатьох випадках 
направлення на передову, з метою виконання 
конституційного обов’язку по захисту Батьків-
щини, відбувалося неочікувано і навіть в при-
мусовому порядку. Як правило, такі громадяни 

йшли воювати і гідно виконувати свої обов’язки 
щодо захисту української державності. 

З метою забезпечення прав таких осіб після 
повернення до мирного життя, законодавцем 
було внесено зміни до низки чинних норматив-
но-правових актів. Зокрема, було внесено ряд 
змін і в сфері трудового законодавства.

Так, не є новою для всіх роботодавців імпера-
тивна норма Кодексу законів про працю України 
(частина 3 статті 119), що визначає обов’язкове 
збереження місця роботи, посади і середнього 
заробітку на підприємстві, в установі, організа-
ції, фермерському господарстві, сільськогоспо-
дарському виробничому кооперативі незалеж-
но від підпорядкування та форми власності і у 
фізичних осіб – підприємців за працівниками, 
призваними на строкову військову службу, вій-
ськову службу за призовом осіб офіцерського 
складу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийняти-
ми на військову службу за контрактом, під час 
дії особливого періоду на строк до його закін-
чення або до дня фактичного звільнення. 

Водночас, ряд бійців повертаючись додому діз-
наються про своє звільнення з місця роботи без 
пояснення підстав та причин і невиплату заро-
бітної плати за період здійснення свого обов’яз-
ку по захисту незалежності та територіальної 
цілісності України.

Тому, адвокатами-волонтерами розроблено цю 
брошуру, яка першочергово має полегшити ро-
боту колег у відстоюванні трудових прав вже 
колишніх захисників Вітчизни і нових підопіч-
них правників. Водночас, бійці будуть наглядно 
розуміти свої трудові права та в необхідній си-
туації грамотно акцентувати на них увагу недо-
бросовісного роботодавця.

https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
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1. Право на збереження місця 
роботи, посади і середнього 
заробітку ветеранів війни, 
які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України 

Перелік джерел:
1. Кодекс законів про працю України [Редакція 

станом на 10 вересня 2018 року]1. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/322-08; 

2. Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» [Редакція ста-
ном на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/3551-12;

3. Закон України «Про військовий обов’язок та 
військову службу» [Редакція станом на 10 ве-
ресня 2018 року]. [Електронний ресурс].  Ре-
жим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2232-12;

4. Закон України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сімей» 
[Редакція станом на 10 вересня 2018 року]. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12;

5. Закону України «Про оплату праці» [Редакція 
станом на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80;

6. Порядок виплати компенсації за 2014 – 2015 
роки підприємствам, установам, організаціям, 
фермерським господарствам, сільськогоспо-
дарським виробничим кооперативам неза-
лежно від підпорядкування і форми власності 
та фізичним особам - підприємцям у межах 
середнього заробітку працівників, призваних 
на строкову військову службу, військову служ-
бу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період або прийнятих на військову службу 
за контрактом у разі виникнення кризової си-
туації, що загрожує національній безпеці, ого-
лошення рішення про проведення мобілізації 
та (або) введення воєнного стану, а також пра-
цівникам, які були призвані на військову служ-

1 Далі по тексту – КЗпП

бу під час мобілізації, на особливий період та 
які підлягають звільненню з військової служ-
би у зв’язку з оголошенням демобілізації, але 
продовжують військову службу у зв’язку з при-
йняттям на військову службу за контрактом, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 березня 2015 року № 105 [Ре-
дакція станом на 10 вересня 2018 року]. [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/105-2015-%D0%BF;

7. Порядок обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 лютого 1995 року N 
100 [Редакція станом на 10 вересня 2018 року]. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF;

8. Лист Міністерства оборони України від 20 
листопада 2015 року № 116/2/2/21362. «Про 
визначення суб’єкта та порядку надання ін-
формації роботодавцю про проходження вій-
ськової служби працівниками» [Електронний 
ресурс].  Режим доступу: https://buhgalter911.
com/normativnaya-baza/pisma/minoborony/ob-
opredelenii-subyekta-808788.html;

9. Лист Міністерства соціальної політики Укра-
їни від 05 жовтня 2015 року № 1277/13/84-
15. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/
component/lica/?href=0&view=text&base=1&id
=829180&menu=12358867;

10. Постанова Верховного Суду   25 квітня 2018 
року у справі № 205/1993/17-ц, провадження 
№ 61-1664 св 17;

11. Лист Верховного Суду від 13 липня 2018 року 
N 60-1543/0/2-18. [Електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/VSS00222.html;

та інше.

Правовий висновок
Згідно з ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військо-
вий обов’язок та військову службу» громадяни 
України, призвані на строкову військову службу, 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, або прийняті на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризо-
вої ситуації, що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення мобіліза-
ції та (або) введення воєнного стану, користу-
ються гарантіями, передбаченими частинами 
третьою та четвертою статті 119 КЗпП, а також 
частиною першою статті 51, частиною п’ятою 
статті 53, частиною третьою статті 57, частиною 
п’ятою статті 61 Закону України «Про освіту».

https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=829180&menu=12358867
https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=829180&menu=12358867
https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=829180&menu=12358867
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Відповідно до  ст. 119 Кодексу законів про пра-
цю України (далі – КЗпП) за працівниками, при-
званими на строкову військову службу, військо-
ву службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період або прийнятими на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризо-
вої ситуації, що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення мобіліза-
ції та (або) введення воєнного стану на строк до 
закінчення особливого періоду або до дня фак-
тичної демобілізації, зберігаються місце роботи, 
посада і середній заробіток на підприємстві, в 
установі, організації, фермерському господар-
стві, сільськогосподарському виробничому ко-
оперативі незалежно від підпорядкування та 
форми власності і у фізичних осіб - підприємців, 
в яких вони працювали на час призову. Таким 
працівникам здійснюється виплата грошового 
забезпечення за рахунок коштів Державного 
бюджету України відповідно до Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовос-
лужбовців та членів їх сімей».

Місце роботи, посада і середній заробіток збері-
гаються і за працівниками, які були призвані під 
час мобілізації, на особливий період та які під-
лягають звільненню з військової служби у зв’язку 
з оголошенням демобілізації, але продовжують 
військову службу у зв’язку з прийняттям на вій-
ськову службу за контрактом, але не більше ніж 
на строк укладеного контракту.

Зазначені гарантії зберігаються і за працівника-
ми, які під час проходження військової служби 
отримали поранення (інші ушкодження здо-
ров’я) та перебувають на лікуванні у медичних 
закладах, а також потрапили у полон або визнані 
безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного 
за днем їх взяття на військовий облік у районних 
(міських) військових комісаріатах після їх звіль-
нення з військової служби у разі закінчення ними 
лікування в медичних закладах незалежно від 
строку лікування, повернення з полону, появи їх 
після визнання безвісно відсутніми або до дня 
оголошення судом їх померлими.

При цьому, відповідно до ч. 1, 2 ст. 24 Закону 
України «Про військовий обов’язок та військо-
ву службу» початком проходження військової 
служби вважається: 

1) день відправлення у військову частину з об-
ласного збірного пункту - для громадян, при-
званих на строкову військову службу; 

2) день зарахування до списків особового скла-
ду військової частини (військового навчаль-
ного закладу, установи тощо) - для громадян, 
прийнятих на військову службу за контрактом, 

у тому числі військовозобов’язаних, які прохо-
дять збори, та резервістів під час мобілізації; 

3) день призначення на посаду курсанта вищого 
військового навчального закладу, військового 
навчального підрозділу вищого навчального 
закладу - для громадян, які не проходили вій-
ськову службу, та військовозобов’язаних; 

4) день відправлення у військову частину з ра-
йонного (міського) військового комісаріату - 
для громадян, призваних на військову службу 
під час мобілізації, на особливий період, та на 
військову службу за призовом осіб офіцер-
ського складу.

Закінченням проходження військової служби 
вважається день виключення військовослуж-
бовця зі списків особового складу військової 
частини (військового навчального закладу, уста-
нови тощо) у порядку, встановленому положен-
нями про проходження військової служби гро-
мадянами України. 

Згідно з роз’яснень Міністерства соціальної по-
літики України, викладених в листі від 05 жовтня 
2015 року № 1277/13/84-15, працівник має при-
бути на роботу після звільнення його з військо-
вої служби, взяття на військовий облік та в разі 
потреби проїзду до місця проживання (перебу-
вання).

Після демобілізації та взяття на військовий облік 
військовозобов’язаних районними військовими 
комісаріатами у військовому квитку проставля-
ються відповідні відмітки. У разі необхідності 
військовозобов’язаному надається довідка про 
проходження військової служби встановленого 
зразка. Відомості, зазначені в цих документах,  є 
підтвердженням факту перебування на військо-
вій службі.

Відповідно до Порядку виплати компенсації за 
2014 - 2015 роки підприємствам, установам, ор-
ганізаціям, фермерським господарствам, сіль-
ськогосподарським виробничим кооперативам 
незалежно від підпорядкування і форми власно-
сті та фізичним особам - підприємцям у межах 
середнього заробітку працівників, призваних 
на строкову військову службу, військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий 
період або прийнятих на військову службу за 
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, 
що загрожує національній безпеці, оголошен-
ня рішення про проведення мобілізації та (або) 
введення воєнного стану, а також працівникам, 
які були призвані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період та які підляга-
ють звільненню з військової служби у зв’язку з 
оголошенням демобілізації, але продовжують 
військову службу у зв’язку з прийняттям на вій-
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ськову службу за контрактом, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 
04.03.2015 року № 105 в Державному бюджеті 
України виділяються кошти на компенсацію ви-
плат заробітної плати військовослужбовцям. 

Для отримання компенсації з бюджету серед-
нього заробітку підприємства, установи, органі-
зації, фермерські господарства, сільськогоспо-
дарські виробничі кооперативи незалежно від 
підпорядкування і форми власності та фізичні 
особи - підприємці протягом трьох місяців з дня 
набрання чинності постановою Кабінету Міні-
стрів України від 12 квітня N 254 «Про внесення 
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
4 березня 2015 року N 105» подають органові 
соціального захисту населення звіти про фак-
тичні витрати на виплату компенсації з бюджету 
середнього заробітку працівникам за формою 
згідно з додатком 1, погоджені районним (місь-
ким) військовим комісаріатом або військовою 
частиною, що здійснювали призов працівників 
на військову службу, в частині підтвердження 
призову та проходження військової служби, для 
подання структурному підрозділу соціального 
захисту населення копій зазначених звітів (з ура-
хуванням звітів, поданих у 2015 році), а також 
зведеного звіту про фактичні витрати на випла-
ту компенсації з бюджету середнього заробітку 
працівникам за формою згідно з додатком 2.

При цьому, обчислення середнього заробіт-
ку працівників здійснюється відповідно до По-
рядку обчислення середньої заробітної плати, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 лютого 1995 року N 100.

Варто зауважити, що чинним законодавством 
не передбачений обов’язок військового коміса-
ріату повідомляти роботодавця про призов та/
або мобілізацію працівника. Разом з тим, згід-
но з листом Міністерства оборони України від 
20 листопада 2015 року N 116/2/2/21362 «Про 
визначення суб’єкта та порядку надання інфор-
мації роботодавцю про проходження військо-
вої служби працівниками» відповідно до пунк-
ту 2 статті 39 Закону України «Про військовий 
обов’язок та військову службу» повідомлення 
про призов громадян України на строкову вій-
ськову службу, призов на військову службу під 
час мобілізації районними військовими комісарі-
атами роботодавцю надсилається у десятиден-
ний строк. Проте, стаття 39 Закону України «Про 
військовий обов’язок та військову службу» такої 
норми не містила і не містить, тому підстави по-
силання Міністерства оборони України на зазна-
чене положення закону є невідомими. Водночас, 
буде доречним особиста заява працівника робо-
тодавцю у випадку призову на військову службу 

для уникнення можливих конфліктів в майбут-
ньому.

В судовій практиці при розгляді спорів ветеранів 
війни та їх роботодавців неодноразово виника-
ло питання щодо строку дії особливого періоду, 
з закінченням якого законодавець в ст. 119 КЗпП 
пов’язує факт закінчення строку в межах якого 
роботодавець не має право звільнити праців-
ника. Верховним Судом в низці рішень, зокре-
ма,  в постанові від 25 квітня 2018 року у справі 
№ 205/1993/17-ц, провадження № 61-1664 св 17, 
було поставлено крапку в цьому питанні та ви-
значено, що «Особливий період діє в Україні від 
17 березня 2014 року, після оприлюднення Указу 
Президента України від 17 березня 2014 року № 
303/2014 «Про часткову мобілізацію». Президент 
України відповідного рішення про переведення 
державних інституцій на функціонування в умо-
вах мирного часу не приймав». 

2. Виплата допомоги по 
тимчасовій непрацездатності 
в розмірі 100 процентів 
середньої заробітної плати, а 
також інші соціальні гарантій 
ветеранів війни в зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю

Перелік джерел:
1. Кодекс законів про працю України [Редакція 

станом на 10 вересня 2018 року]. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/322-08; 

2. Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» [Редакція ста-
ном на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/3551-12;

3. Закон України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне страхування» [Редакція станом на 10 
вересня 2018 року] [Електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/1105-14;

4. Порядок обчислення середньої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення) для 
розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, за-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_17/pravo1/U303_14.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_17/pravo1/U303_14.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_17/pravo1/U303_14.html?pravo=1
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тверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 вересня 2001 року № 1266 [Ре-
дакція станом на 10 вересня 2018 року]. [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-п;

5. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової 
непрацездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов’язаної з нещасним випад-
ком на виробництві, за рахунок коштів робо-
тодавця, затверджений постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 26 червня 2015 року 
№ 440 [Редакція станом на 10 вересня 2018 
року]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-
%D0%BF;

та інше.

Правовий висновок
Фізичні особи, які працюють на умовах трудо-
вого договору (контракту) на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форми 
власності та господарювання, у тому числі в іно-
земних дипломатичних та консульських устано-
вах, інших представництвах нерезидентів або у 
фізичних осіб, а також обрані на виборні посади 
в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування та в інших органах, підлягають 
загальнобов’язковому державному соціальному 
страхуванню. Одним із видів такого страхуван-
ня є страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності.

При цьому, розмір допомоги по тимчасовій не-
працездатності в загальному порядку залежить 
від страхового стажу особи, який обчислюється 
за даними персоніфікованого обліку відомостей 
про застрахованих осіб Державного реєстру за-
гальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

Натомість, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 12, п. 15 ч. 1 
ст. 13, п. 11 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» 
ветеранам війни та особам, на яких поширюєть-
ся чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» допомога 
по тимчасовій непрацездатності виплачується в 
розмірі 100% середньої заробітної плати, неза-
лежно від страхового стажу.

Водночас, сума допомоги по тимчасовій непра-
цездатності в розрахунку на місяць не повинна 
перевищувати розміру максимальної величини 
бази нарахування єдиного внеску, з якої спла-
чувалися страхові внески до Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 

(ч. 2 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування»).

Згідно з ч. ч. 1-10 ст. 22 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» допомога по тимчасовій непрацездат-
ності надається застрахованій особі у формі 
матеріального забезпечення, яке повністю або 
частково компенсує втрату заробітної плати (до-
ходу), у разі настання в неї одного з таких стра-
хових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захво-
рювання або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві (за весь період за-
хворювання);

2) необхідності догляду за хворою дитиною (не 
більше ніж за 14 днів);

3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї 
(не більше ніж за 3, а у виключних випадках – 7 
днів);

4) догляду за дитиною віком до трьох років або 
дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі 
хвороби матері або іншої особи, яка доглядає 
за цією дитиною (за весь період захворюван-
ня);

5) карантину, накладеного органами санітар-
но-епідеміологічної служби (за весь час від-
сутності);

6) тимчасового переведення застрахованої осо-
би відповідно до медичного висновку на лег-
шу, нижчеоплачувану роботу (не більше ніж за 
2 місяці);

7) протезування з поміщенням у стаціонар про-
тезно-ортопедичного підприємства (за весь 
період перебування в протезно-ортопедич-
ному підприємстві з урахуванням часу на про-
їзд до підприємства і назад);

8) перебування в реабілітаційних відділеннях са-
наторно-курортного закладу після перенесе-
них захворювань і травм.

Водночас, допомога по тимчасовій непрацез-
датності внаслідок захворювання або травми, не 
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві 
та професійним захворюванням, виплачується:

 ʵ з 1 по 5 день непрацездатності – за рахунок 
коштів роботодавця;

 ʵ з 6 дня непрацездатності за весь період до 
відновлення працездатності або до встанов-
лення медико-соціальною експертною комі-
сією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення 
іншої групи, підтвердження раніше встанов-
леної групи інвалідності) незалежно від звіль-
нення застрахованої особи в період втрати 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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працездатності – Фондом соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності 
у встановлених розмірах (ч. 2 ст. 22 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»).

При цьому, всю суму допомоги сплачує 
роботодавець, якому в подальшому Фонд 
соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності на підставі поданої заяви-
розрахунку компенсує витрати.

Механізм обчислення середньої заробітної 
плати встановлений Порядком обчислення 
середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку 
виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 
26.09.2001 року N 12662.

Варто зауважити, що згідно з абз. 2, 3 п. 3 
Порядку № 1266 місяці розрахункового 
періоду (з першого до першого числа), в яких 
застрахована особа не працювала з поважних 
причин, виключаються з розрахункового 
періоду. Для військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу та інших 
осіб, які отримують грошове забезпечення, 
календарні дні тимчасової непрацездатності 
і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
з розрахункового періоду не виключаються.

Відповідно до п. 28 Порядку № 1266, якщо 
у розрахунковому періоді перед настанням 
страхового випадку застрахована особа 
з поважних причин не мала заробітку або 
страховий випадок настав у перший день 
роботи (для розрахунку допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, в тому числі 
внаслідок захворювання або травми, що 
пов’язані з нещасним випадком на виробництві 
та професійним захворюванням), середня 
заробітна плата визначається виходячи з 
тарифної ставки (посадового окладу) або 
її частини, встановленої на день настання 
страхового випадку. Якщо тарифна ставка 
(посадовий оклад) не встановлюється, 
розрахунок проводиться виходячи з розміру 
мінімальної заробітної плати (або її частини), 
встановленого законом на день настання 
страхового випадку. 

Відповідно до п. 3 Порядку оплати перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності внаслідок за-
хворювання або травми, не пов’язаної з нещас-
ним випадком на виробництві, за рахунок ко-
штів роботодавця, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2015 

2  Далі – Порядок № 1266

року N 440, ст. 31 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» 
підставою для оплати днів тимчасової непра-
цездатності є виданий в установленому поряд-
ку листок непрацездатності, а в разі роботи за 
сумісництвом – копія листка непрацездатності, 
засвідчена підписом керівника, скріпленим пе-
чаткою за основним місцем роботи.

Ветеран війни для отримання допомоги по не-
працездатності подає роботодавцю листок не-
працездатності та копію посвідчення ветерана 
війни. Документи для призначення допомоги по 
тимчасовій непрацездатності розглядаються не 
пізніше десяти днів з дня їх надходження (ч. ч. 1, 
2 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування»).

Повідомлення про відмову в призначенні допо-
моги із зазначенням причин відмови та порядку 
оскарження видається або надсилається заявни-
кові не пізніше п’яти днів після винесення відпо-
відного рішення (ч. 1 ст. 32 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування»).

3. Використання чергової 
щорічної відпустки у зручний 
для ветеранів війни час, а 
також отримання додаткової 
відпустки із збереженням 
заробітної плати строком 14 
календарних днів на рік

Перелік джерел:
6. Кодекс законів про працю України [Редакція 

станом на 10 вересня 2018 року]. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/322-08;

7. Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» [Редакція ста-
ном на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/3551-12;

8. Закон України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сімей» 
[Редакція станом на 10 вересня 2018 року]. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://
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zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12;
9. Закон України «Про відпустки» [Редакція ста-

ном на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс].  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80;

та інше.

Правовий висновок
Відповідно до положень Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» для ветеранів війни передбачено пра-
во на використання чергової щорічної відпустки 
у зручний для них час (п. 12 ч. 1 ст. 12, п. 17 ч. 1 ст. 
13, п. 12 ч. 1 ст. 14). 

Згідно зі ст. 74 КЗпП та ст. 2 Закону України «Про 
відпустки» право на відпустки мають громадяни 
України, які перебувають у трудових відносинах 
з підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності, виду діяльності 
та галузевої належності, а також працюють за 
трудовим договором у фізичної особи.

Щорічна основна відпустка надається працівни-
кам тривалістю не менш як 24 календарних дні 
за відпрацьований робочий рік, який відлічуєть-
ся з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 
Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про від-
пустки» право працівника на щорічні основну та 
додаткові відпустки повної тривалості у перший 
рік роботи настає після закінчення шести міся-
ців безперервної роботи на даному підприєм-
стві. Проте, особи, звільнені після проходження 
строкової військової служби, військової служби 
за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, військової служби за призовом осіб офі-
церського складу або альтернативної (невій-
ськової) служби, мають право отримати щорічну 
відпустку повної тривалості до настання шести-
місячного терміну безперервної роботи у пер-
ший рік роботи на даному підприємстві, якщо 
після звільнення із служби вони були прийняті на 
роботу протягом трьох місяців, не враховуючи 
часу переїзду до місця проживання (п. 5 ч. 7).

Черговість надання відпусток визначається 
графіками, які затверджуються власником або 
уповноваженим ним органом за погодженням 
з виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником) чи 
іншим уповноваженим на представництво тру-
довим колективом органом, і доводиться до 
відома всіх працівників. При складанні графіків 
ураховуються інтереси виробництва, особисті 
інтереси працівників та можливості для їх від-
починку. Конкретний період надання щорічних 
відпусток у межах, установлених графіком, уз-
годжується між працівником і власником або 
уповноваженим ним органом, який зобов’яза-

ний письмово повідомити працівника про дату 
початку відпустки не пізніш як за два тижні до 
встановленого графіком терміну (ч. 10 ст. 10 За-
кону України «Про відпустки»). 

Разом з тим, ветеранам війни щорічна відпустка 
надається у зручний для них час (п. 8 ч. 13 ст. 10 
Закону України «Про відпустки», п. 12 ч. 1 ст. 12, 
п. 17 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту»). Для реалізації зазначеного пра-
ва, ветеран війни повинен до складання графіку 
відпусток повідомити про бажаний період май-
бутнього відпочинку, а у випадку відсутності на 
підприємстві графіку відпусток – заздалегідь на-
писати заяву на відпустку та надати її на розгляд 
керівнику. Для уникнення можливих конфліктів 
до заяви варто надати копію посвідчення вете-
рана війни.

Окрім того, ветеранам війни надається додат-
кова відпустка тривалістю 14 календарних днів 
на рік. Варто звернути увагу, що для учасників 
бойових дій та інвалідів війни така додаткова 
відпустка є оплачуваною (зі збереженням заро-
бітної плати), а для учасників війни – неоплачу-
ваною (без збереження заробітної плати). Зазна-
чену гарантію зафіксовано у ст. 772 КЗпП та у ст. 
162 Закону України «Про відпустки», п. 12 ч. 1 ст. 
12, п. 17 ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 1 ст. 14 Закон України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту».

Варто пам’ятати, що додаткові відпустки нада-
ються ветеранам війни обов’язково за їх бажан-
ням, але не автоматично. 

В будь-якому випадку, рішення про надання чи 
ненадання відпустки належить до компетенції 
роботодавця, тому в разі відмови працівника 
використати надане йому Конституцією Укра-
їни, Законом України «Про відпустки» право на 
відпочинок (щорічну відпустку) роботодавець 
вправі у межах, встановлених графіком надан-
ня відпусток, без заяви працівника видати наказ 
(розпорядження) про надання йому відпустки.

Згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані 
своєчасно і точно виконувати розпорядження 
(накази) роботодавця. За їх невиконання праців-
ника може бути притягнено до дисциплінарної 
відповідальності.

Тому, для отримання відпустки (як щорічної, так 
додаткової) у зручний для ветерана війни час ос-
танній повинен проявити ініціативу та завчасно 
звернутися із відповідною письмовою заявою та 
копією посвідчення ветерана війни до робото-
давця або уповноваженої ним особи, як прави-
ло, відділу кадрів. 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007840
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007840
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007840
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007840
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4. Переважне право ветеранів 
війни на залишення на роботі 
при скороченні чисельності 
чи штату працівників у зв’язку 
із змінами в організації 
виробництва і праці та на 
працевлаштування у разі 
ліквідації підприємства, 
установи, організації

Перелік джерел:
1. Кодекс законів про працю України [Редакція 

станом на 10 вересня 2018 року]. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/322-08;

2. Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» [Редакція станом на 
10 вересня 2018 року]. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/3551-12;

та інше.

Правовий висновок
Відповідно до положень Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» учасники бойових дій та інваліди війни 
мають переважне право на залишення на роботі 
при скороченні чисельності чи штату працівни-
ків у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці та на працевлаштування у разі ліквідації 
підприємства, установи, організації (п. 12 ч. 1 ст. 
12, п. 14 ч. 1 ст. 13).

При цьому,  відповідно до ч. 1 ст. 42 КЗпП 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 кваліфі-
кацією і продуктивністю праці. Перевага, що по-
лягає в переважному праві на залишення на ро-
боті, надається учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких 
поширюється чинність Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-

сту» при рівних умовах продуктивності праці і 
кваліфікації з іншою особою.

Згідно з ч. 2 ст. 494 КЗпП  ліквідація, реорганізація 
підприємств, зміна форм власності або часткове 
зупинення виробництва, що тягнуть за собою 
скорочення чисельності або штату працівників, 
погіршення умов праці, можуть здійснюватися 
тільки після завчасного надання професійним 
спілкам інформації з цього питання, включаючи 
інформацію про причини наступних звільнень, 
кількість і категорії працівників, яких це може 
стосуватися, про строки проведення звільнення. 
Власник або уповноважений ним орган не пізні-
ше трьох місяців з часу прийняття рішення про-
водить консультації з професійними спілками 
про заходи щодо запобігання звільненню чи зве-
денню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 
несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Разом з тим, учасники бойових дій та інваліди 
війни мають право на працевлаштування у разі 
ліквідації підприємства, установи, організації. 
Водночас, чинним законодавством не врегульо-
вано механізм пошуку роботи для працівників у 
разі ліквідації. Тому роботодавець має сам ви-
рішувати яким чином і де саме підшуковувати 
роботу працівнику (через спілкування з іншими 
роботодавцями, службу зайнятості, сайти пошу-
ку роботи тощо). 

5. Виплата працюючим особам 
допомоги по державному 
соціальному страхуванню за 
весь період перебування в 
санаторії

Перелік джерел:
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» [Редакція ста-
ном на 10 вересня 2018 року]. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/3551-12;

2. Закон України «Про загальнообов̀ язкове 
державне страхування» [Редакція станом на 
10 вересня 2018 року]. Режим доступу: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1105-14;

3. Інструкція про порядок видачі документів, 
що засвідчують тимчасову непрацездатність 
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громадян, затверджена Наказом Міністер-
ства охорони здоров’я України від 13 листо-
пада 2001 року № 455 [Редакція станом на 
10 вересня 2018 року]. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z1005-01;

та інше.

Правовий висновок
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 13 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» інвалідам війни  передбачається 
виплата допомоги по державному соціальному 
страхуванню за весь період перебування в сана-
торії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, 
коли для лікування не вистачає щорічної і додат-
кової відпусток.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в 
разі здійснення санаторно-курортного лікуван-
ня надається застрахованій особі, якщо три-
валість щорічної (основної та додаткової) від-
пустки недостатня для лікування та проїзду до 
санаторно-курортного закладу і назад.

Застрахованій особі, яка направляється на лі-
кування в реабілітаційне відділення санатор-
но-курортного закладу після перенесених за-
хворювань і травм безпосередньо із стаціонару 
лікувального закладу, допомога по тимчасовій 
непрацездатності надається за весь час перебу-
вання у санаторно-курортному закладі (з ураху-
ванням часу на проїзд до санаторно-курортно-
го закладу і у зворотному напрямку) у розмірах, 
встановлених цим Законом.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування» 
підставою для оплати днів тимчасової непра-
цездатності є виданий в установленому поряд-
ку листок непрацездатності, а в разі роботи за 
сумісництвом – копія листка непрацездатності, 
засвідчена підписом керівника, скріпленим пе-
чаткою за основним місцем роботи.

Згідно з п. 7.1. Інструкції про порядок видачі 
документів, що засвідчують тимчасову непра-
цездатність громадян, затвердженої Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 13 
листопада 2001 року № 455 (далі – Інструкція № 
455), листок непрацездатності на період сана-
торно-курортного лікування, необхідність якого 
встановлена ЛКК лікувально-профілактичного 
закладу за місцем спостереження, видається на 
термін лікування та проїзду до санаторно-ку-
рортного закладу і назад, але з урахуванням 
тривалості щорічної (основної та додаткової) 
відпустки.

Листок непрацездатності видається до від’їзду в 
санаторно-курортний заклад при наявності: пу-
тівки; довідки з місця роботи про тривалість що-
річної (основної та додаткової) відпустки; картки 
санаторно-курортного відбору (п. 7.2 Інструкції 
№ 455). 

Для отримання допомоги по державному соці-
альному страхуванню за весь період перебуван-
ня в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад 
у разі, коли для лікування не вистачає щорічної 
і додаткової відпусток інваліду війни необхідно 
звернутися до роботодавця з листком непрацез-
датності та копією посвідчення інваліда війни.

6. Захист прав внаслідок 
порушення трудового 
законодавства про виплату 
заробітної плати ветеранів 
війни, які захищали 
незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність 
України

Практика показує, що доволі часто законні права 
та інтереси осіб за час їх участі в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, порушуються. Водночас, 
найрозповсюдженішою правовою проблемою з 
якою звертаються колишні військовослужбовці 
до адвокатів в сфері трудового законодавства 
є порушення права на збереження місця роботи 
та виплату заробітної плати. 

Такі особи мають право на захист прав та закон-
них інтересів різними засобами та способами не 
забороненими законом. Першочергово, колишні 
бійці вправі подати позов до суду про стягнення 
заробітку. Потрібно не забувати і про можливо-
сті стягнення моральної школи за наявності на-
лежних доказів на підтвердження своїх вимог.

Закон передбачає два способи стягнення забор-
гованості по заробітній платі: в наказному та в 
позовному провадженні. У відповідності до п.1 
ч. 1 ст. 161 Цивільного процесуального кодексу 
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України (далі – ЦПК України) судовий наказ може 
бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнен-
ня нарахованої, але не виплаченої працівникові 
суми заробітної плати. У наказному провадженні 
можуть існувати лише безспірні вимоги заявни-
ка – це такі вимоги заявника, із яких не вбачаєть-
ся спір про право. Тобто це вимоги, що випли-
вають із повністю визначених і неоспорюваних 
цивільноправових відносин. Видача судового 
наказу проводиться без судового засідання і ви-
клику стягувача та боржника для заслуховуван-
ня їх пояснень. Для одержання судового наказу 
працівнику необхідно отримати на підприємстві 
довідку про суму заборгованої йому заробітної 
плати та копію наказу про прийняття на роботу. 
Важливим є те, що судовий наказ одночасно має 
силу виконавчого документа, що підлягає вико-
нанню за правилами, встановленими для вико-
нання судових рішень у порядку передбаченому 
законом (ч. 3 ст. 160 ЦПК України). Даний доку-
мент є підставою відкриття виконавчого прова-
дження. 

Але в наказному провадженні стягується лише 
нарахована, але невиплачена заробітна плата. 
Для стягнення середнього заробітку за час за-
тримки розрахунку потрібно подавати позов-
ну заяву, яка, за діючою з 15 грудня 2017 року 
реакцією Цивільного процесуального кодексу 
України, буде розглядатися за правилами спро-
щеного позовного провадження. Тому позивач 
має самостійно обрати спосіб захисту його пору-
шеного права: або звернутися із позовною зая-
вою про стягнення заробітної плати, в тому числі 
середнього заробітку за час затримки розра-
хунку при звільненні (який як компенсаційна ви-
плата є складовою частиною заробітної плати), 
або звернутися з заявою про видачу судового 
наказу про виплату заробітної плати, а вже після 
фактичного виконання такого судового наказу 
(виплати заробітної плати) звернутися до суду з 
позовом про стягнення середнього заробітку за 
весь час затримки розрахунку при звільненні.

Варто уваги, що КЗпП (ч. 2 ст. 233) встановлює 
категорію спорів, з позовом про вирішення яких 
працівник може звернутися до суду без обме-
ження будь-яким строком позовної давності 
– це спори про стягнення належної працівнику 
заробітної плати.

Норми КЗпП України щодо строків звернення до 
суду за вирішенням трудових спорів неоднора-
зово ставали предметом офіційного тлумачення 
Конституційним Судом України. 

Водночас, при винесенні Рішення від 15 жовт-
ня 2013 року № 8-рп/2013 Конституційний Суд 
виходив з того, що відповідно до ст. 43 та ст. 55 

Конституції України право на своєчасне одер-
жання винагороди за працю працівник може за-
хистити в суді. У свою чергу реалізація права на 
судовий захист невід’ємно пов’язана зі строками, 
в межах яких позивач може звернутися до суду 
за захистом свого порушеного права.  

Відтак, Конституційний Суд України дійшов вис-
новку, що у разі порушення роботодавцем за-
конодавства про оплату праці не обмежується 
будь-яким строком звернення працівника до 
суду з позовом про стягнення заробітної плати, 
яка йому належить. Тобто усіх виплат, на які пра-
цівник має право згідно з умовами трудового 
договору і відповідно до державних гарантій, 
встановлених законодавством, зокрема й за час 
простою, який мав місце не з вини працівника, 
незалежно від того, чи було здійснене робото-
давцем нарахування таких виплат.

У іншому Рішенні Конституційного Суду України 
від 15 жовтня 2013 року № 9-рп/2013 положен-
ням ст. 233 КЗпП надане додаткове офіційне тлу-
мачення,  відповідно до якого у разі порушення 
законодавства про оплату праці працівник має 
право звернутися до суду з позовом про стягнен-
ня сум індексації заробітної плати та компенсації 
втрати частини заробітної плати у зв’язку з пору-
шенням строків її виплати як складових належ-
ної працівнику заробітної плати без обмеження 
будь-яким строком незалежно від того, чи були 
такі суми нараховані роботодавцем.

Однак, слід не забувати, що позовна давність 
по вимогам згідно ст. 117 КзПП (компенсація в 
сумі середнього заробітку за час затримки роз-
рахунку при звільненні) та за вимогами щодо 
відшкодування моральної шкоди, спричине-
ної затримкою виплати заробітної плати, згідно 
роз’яснення Конституційного Суду України від 
22 лютого 2012 року № 4рп/2012 обчислюється 
дещо інакше. Так, Конституційний суд України 
роз’яснив, що в аспекті конституційного звер-
нення положення частини першої статті 233 Ко-
дексу законів про працю України у взаємозв’язку 
з положеннями статей 116, 117, 2371 цього кодек-
су слід розуміти так, що для звернення праців-
ника до суду з заявою про вирішення трудового 
спору щодо стягнення середнього заробітку за 
весь час затримки по день фактичного розра-
хунку при звільненні та про відшкодування зав-
даної при цьому моральної шкоди встановлено 
тримісячний строк, перебіг якого розпочинаєть-
ся з дня, коли звільнений працівник дізнався або 
повинен був дізнатися про те, що власник або 
уповноважений ним орган, з вини якого сталася 
затримка виплати всіх належних при звільненні 
сум, фактично з ним розрахувався. Тобто, при от-
риманні  повного розрахунку по заробітній пла-

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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ті із затриманням, працівник має 3 (три) місяці з 
моменту такого отримання заробітної плати  для 
звернення до  суду з вимогами про стягнення се-
реднього заробітку за час затримки розрахунку 
при звільненні.

Важливим є те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про судовий збір» від сплати су-
дового збору під час розгляду справи в усіх судо-
вих інстанціях звільняються позивачі – у справах 
про стягнення заробітної плати та поновлення 
на роботі.

Але поряд з цим, потрібно пам’ятати, що звіль-
нення від сплати судового зору стосується ви-
ключно вимог по заробітній платі та поновлення 
на роботі, та, за загальним правилом, не стосу-
ється вимог про відшкодування моральної шко-
ди, завданої роботодавцем.

Але у випадку, коли позивачем по справі є учас-
ник бойових дій, такий позивач звільнений від 
сплати судового збору по всім категоріям тру-
дових (і не тільки) спорів. Так, Верховний Суд в 
постанові від 27 червня 2018 року по справі № 
572/2088/173 дійшов до висновку,  що відсут-
ність механізму чіткого трактування та розу-
міння дійсного змісту вказаної норми пункту 13 
частини першої статті 5 Закону України «Про су-
довий збір» в першу чергу пов’язане з недоліка-
ми законодавчої техніки, яка використовувалась 
законодавцем під час підготовки Закону України 
«Про судовий збір», проте це не повинно впли-
вати на гарантовані державою пільги при спла-
ті судового збору, порушувати та обмежувати 
права учасників бойових дій при їх зверненні до 
суду, у зв’язку з порушенням будь-яких їх прав, 
незалежно від характеру, предмета та підстав 
таких позовів. Таким чином, до 01 вересня 2015 
року надання пільг по сплаті судового збору ве-
теранам війни та особам, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» було унормова-
не частиною другою  статті 22 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», за змістом якої, такі пільги надава-
лися у випадках, коли спір виник з відносин, що 
врегульовані безпосередньо цим Законом, про-
те з 01 вересня 2015 року правове регулювання 
пільг по сплаті судового збору здійснюється на 
підставі пункту 13 частини першої статті 5 Зако-
ну України «Про судовий збір», який є спеціаль-
ним Законом і не містить жодних обмежень для 
учасників бойових дій щодо предмету судового 
захисту порушених прав.

Таким чином, при поданні вимоги про відшкоду-

3 Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75149349

вання моральної шкоди роботодавцем, а також 
враховуючи поодинокі спроби окремих судів  
вимагати сплати судового збору навіть за подан-
ня заяв про стягнення середнього заробітку при 
звільненні  (що є незаконним, але вимагає додат-
кового часу та зусиль на оскарження),  у випад-
ках, коли позов подається особою, що має статус 
учасника бойових дій, окрім п.1 ч.1 ст. 5 Закону 
України «Про судовий збір» посилатися також 
варто на п.13 ч. 1 ст. 5 даного Закону як на до-
даткову підставу звільнення від сплати судового 
збору.

 Як правило, українські суди всіх регіонів Украї-
ни стоять на захисті прав учасників АТО та задо-
вольняють позови, що підтверджується досить 
поширеною практикою Єдиного державного 
реєстру судових рішень, зокрема, рішенням 
Заводського районного суду м. Запоріжжя від 
23 січня 2017 року у справі № 332/3366/16-ц4, 
рішенням Комсомольського районного суду 
м. Херсона від 08 грудня 2015 року у справі № 
667/8477/15-ц5, рішенням Калуського міськра-
йонного суду Івано-Франківської області  від 27 
липня 2015 року в справі № 345/1541/15-ц6, рі-
шенням Коростишівського районного суд Жито-
мирської області від 24 червня 2016 року в спра-
ві № 280/1036/15-ц7, рішенням Кременчуцького 
районного суду Полтавської області від 26 груд-
ня 2016 року у справі № 536/1901/16-ц8 та інши-
ми.

Також, в практиці авторів публікації був випа-
док невиплати заробітної плати учаснику АТО 
внаслідок порушення провадження про бан-
крутство підприємства-роботодавця. Не варто і 
в такій ситуації «опускати руки». Адже, відповід-
но до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» дія мораторію на задоволення 
вимог кредиторів не поширюється на випла-
ту заробітної плати та нарахованих на ці суми 
страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне та інше соціальне страхування. 
Таким чином, працівник має всі законні підста-
ви для звернення до відповідного суду з заявою 
про включення грошових вимог працівника до 
реєстру вимог кредиторів роботодавця та в по-
дальшому отримати відповідні кошти.

Поряд з цим, не потрібно нехтувати і іншими 
способами відновлення прав захисників Україн-
ської незалежності. Зокрема, не варто забувати, 
що відповідно до статті 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення порушення 

4 Режим доступу: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/64277001
5 Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54153044
6  Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47807293
7 Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58587286
8 Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63859454

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_13/pravo1/T113674.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_13/pravo1/T113674.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_13/pravo1/T355100.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_03_13/pravo1/T355100.html?pravo=1
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54153044
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47807293
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58587286
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63859454
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встановлених законом гарантій та пільг праців-
никам, які залучаються до виконання обов’язків, 
передбачених Законами України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу», «Про альтер-
нативну (невійськову) службу», «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію» тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб підпри-
ємств, установ і організацій незалежно від фор-
ми власності та фізичних осіб - підприємців, які 
використовують найману працю, від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Тобто, виходячи зі змісту вказаної норми відпо-
відні адміністративні санкції поширюються не 
лише невиплачену заробітну плату, а й на пору-
шення будь-яких інших гарантій працівників (по-
рушення прав на відпустку та інше).

Згідно зі статтею   175   Кримінального кодексу 
України за безпідставну невиплату заробітної 
плати чи іншої установленої законом виплати 
громадянам більш як за один місяць, вчинена 
умисно керівником підприємства, установи або 
організації незалежно від форми власності чи 
громадянином – суб’єктом підприємницької ді-
яльності передбачається покарання у вигляді 
штрафу до півтори тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на строк до п’яти років, з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

Поряд з цим, у діях посадових осіб підприємств 
– порушників прав ветеранів війни при конкрет-
них фактичних обставинах справи можуть вба-
чатися склад і інших злочинів, передбачених 
Кримінальним кодексом України. Зокрема, ухи-
лення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів), що входять в систему оподаткуван-
ня (ст. 212), ухилення від сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування чи страхових внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 
2121) та ін.

Також, необхідно використовувати можливість 
притягнення до відповідальності  роботодавця 
за допущення працівника до роботи без укла-
дення трудового договору, оформленого нака-
зом чи розпорядженням, невиплату всіх сум, що 
належать при звільненні працівника від підпри-
ємства, установи, організації. Вказані порушен-
ня, крім іншого, тягнуть за собою накладення 
фінансових санкцій (які не належать до адміні-
стративно-господарських санкцій) Державною 
службою України з питань праці. 

 

Тому, буде доречним в кожному конкретному 
випадку не лише сприяти відстоюванню права 
отримати на заробітну плату особи за час її уча-
сті в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, а й ініціювати 
притягнення до адміністративної та/або кри-
мінальної та іншої відповідальності посадових 
осіб за невиплату/несвоєчасну виплату заробіт-
ної плати та інші порушення трудового законо-
давства.
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7. Зразки документів, необхідних для захисту та відновлення 
порушених прав ветеранів війни.
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7.1. Адвокатський запит до підприємства про надання інформації та 
документів про підстави невиплати заробітної плати ветерану війни та 
інше

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/1UXaTb

від «___» ________ 201____ року № _____

Директору __________________________(ПІБ)
_______________________ (повна назва компанії)
_________________________________ (адреса) 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про надання інформації та документів

В зв’язку з наданням Адвокатським об’єднанням/адвокатом ___________________ 
(назва компанії/ПІБ адвоката) правової допомоги клієнту – колишньому військовослужбовцю 
Військової частини _________________________ (№ Військової частини) ________________ ____
__________________________________ (посада у Військовій частині, звання, ПІБ клієнта), на підставі 
ч. 2 ст. 4 та ст. 19, 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прошу 
надати інформацію: 

1. чи мала місце невиплата заробітної плати працівнику ______________________ 
(назва компанії) ______________________ (посада в компанії, ПІБ Клієнта) за час 
його військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період 
та фактичного перебування в зоні проведення АТО / у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів по 
дату його звільнення із займаної посади?

2. у разі наявності факту невиплати заробітної плати – які правові причини та підстави 
такої невиплати?

Крім того, прошу надати документи:
1. довідку про роботу ______________________ (посада в компанії, ПІБ Клієнта) в 

______________________ (назва компанії) із зазначенням спеціальності, кваліфікації, 
посади, часу роботи і розміру заробітної плати;

2. довідку, що відображає середній заробіток на ______________________ (назва 
компанії) за період з «___» ______________ року по дату надання відповіді на цей 
адвокатський запит (включно).

Додатки:
1. копія ордеру від «___» _____________ року ___ № ________________;
2. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від «___» ______ року № ______.

Адвокат     ______________  __________________
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7.2. Адвокатський запит до податкової інспекції ДФС України про 
надання інформації стосовно здійсненні відрахувань із заробітної плати 
ветерану війни та середнього заробітку на підприємстві

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/3pcGw5

Начальнику Державної податкової інспекції у 
______________________________ Головного управління ДФС 

___________________________________ (ПІБ)
_________________________________ (адреса) 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про надання інформації 

Адвокатське об’єднання/адвокат ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) 
правової допомоги клієнту – колишньому військовослужбовцю Військової частини 
_________________________ (№ Військової частини) ________________ ______________________
________________ (посада у Військовій частині, звання, ПІБ клієнта).

Предметом договору є, зокрема, надання правової допомоги у зв’язку з невиплатою 
___________________ (назва компанії) ______________________ (посада в компанії, ПІБ Клієнта) 
заробітної плати за час його військової служби за призовом під час мобілізації на особливий 
період та фактичного перебування з зоні проведення АТО / у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ч. 2 ст. 4 та ст. 19, 20, 24 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», прошу надати інформацію про:

1. нараховані доходи (заробітну плату) та відрахування з них _______________________________ 
(посада в компанії, ПІБ Клієнта) (ідентифікаційний номер: ___________________, місце 
проживання: _______________________________________) в ______________________ 
(назва компанії);

2. середній заробіток на ______________________ (назва компанії) (ідентифікаційний код 
юридичної особи: ___________, місцезнаходження: _____________________________) за 
період з «___» ___________ року по дату надання відповіді на цей адвокатський запит 
(включно).

Додатки:
1) копія ордеру від «___» ________________ року ___ № ________________;
2) копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від «___» ______ року № 

______.

Адвокат     
______________   __________________
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7.3. Заява про адміністративне правопорушення, визначене ч. 5 ст. 2123 
КУпАП – ненадання відповіді на адвокатський запит

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/4EBvwe

Рада адвокатів _________________ (повна назва)

___________________________________ (адреса)

ЗАЯВА
про адміністративне правопорушення, визначене ч. 5 ст. 2123 КУпАП

Адвокатським об’єднанням/адвокатом ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) 
направлено до ______________ (назва компанії) адвокатський запит від  «___» ____________ року № 
_________ про надання інформації та документів з питання _____________________________________
_______ відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Вказаний адвокатський запит отримано уповноваженою особою _________ (ПІБ особи) «___» 
_________________ року, що підтверджується відміткою на рекомендованому повідомленні про 
вручення поштового відправлення (копія додається). Строк надання відповіді на адвокатський запит 
закінчується «___» _______________ року

Однак, ______________ (назва компанії) Адвокатському об’єднанню/адвокату 
______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) відповідь в установленому законом порядку 
не надано. При цьому, бездіяльність посадових осіб ______________ (назва компанії) по ненаданню 
відповіді на адвокатський запит містить в собі ознаки адміністративно караного діяння, виходячи з 
наступного.

Частина 5 ст. 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) визначає 
неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 
інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит відповідно до Закону 
України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адміністративним правопорушенням, яке тягне 
за собою накладення штрафу.

За змістом п. п. 1, 7, 11 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
(далі – Закон) під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не 
заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, 
необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з 
адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

За ч. 2 ст. 24 Закону орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та 
службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено 
адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату 
відповідну інформацію, копії документів. Натомість, відповіді на запит від _________________ року не 
було надано взагалі. 

В свою чергу, адвокатський запит Адвокатського об’єднання/адвоката ______________________ 
(назва компанії/ПІБ адвоката) було направлено до ______________ (назва компанії) на виконання 
договору про надання правової допомоги від «___» _____________ року, укладеного з ___________
____________________________ (ПІБ Клієнта), в інтересах останнього, з метою захисту його законних 
прав та інтересів. 

Затребувана запитом інформація необхідна Адвокатському об’єднанню/адвокату 
______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) для відновлення конституційного права 
клієнта на отримання заробітної плати клієнта, внаслідок її невиплати ____________________________
____________________ (назва компанії) за час військової служби ________________________________
_______ (ПІБ Клієнта) за призовом під час мобілізації на особливий період та фактичного перебування 
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з зоні проведення АТО / у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

В свою чергу, відповідно до п. 4 Розділу ІІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою 
членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого рішенням 
Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238 (далі – Порядок № 238) протоколи про 
адміністративні правопорушення складаються стосовно керівника органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та 
підпорядкування, громадського об’єднання, їх посадових та службових осіб, а у разі його відсутності 
– стосовно особи, яка виконує його обов’язки, згідно з відповідним розпорядчим документом цього 
органу 

Отже, відповідальність за неправомірне ненаданні інформації на адвокатський запит Адвокатського 
об’єднання/адвоката ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) від «___» _______________ 
року повинен нести саме директор ____________________ (назва компанії) _______________  (ПІБ).

Згідно з п. 91 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення (КУпАП) та п. 1 
Розділу 1 Порядку № 238 у справах про правопорушення, передбачених ст. 2123 КУпАП у частині, 
що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України “Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність”, протоколи про правопорушення мають право складати голова ради адвокатів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член 
ради адвокатів.

Відповідно до п. 3 Розділу 1 Порядку № 238 провадження за заявою про адміністративне 
правопорушення, передбачене ст. 2123 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення 
права на інформацію, порушується, зокрема, за заявами адвоката на території юрисдикції відповідної 
ради адвокатів регіону, за адресою робочого місця адвоката, або за місцем знаходження органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 
установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що 
допустили адміністративне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 2123, 255 КУпАП, Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про 
адміністративні правопорушення, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 
2013 року № 238, прошу притягнути до адміністративної відповідальності директора ______________ 
(назва компанії) ______________ (ПІБ) за неправомірне ненадання інформації на адвокатський запит 
Адвокатського об’єднання/адвоката ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) від 
___________ року та скласти щодо вказаної особи протокол про адміністративні правопорушення за 
ч. 5 ст. 2123 КУпАП. 

Додатки:

1. копії адвокатського запиту від «___» _____________ року, ордеру від «___» __________ року 
№ _______, а також доказів направлення та вручення адресату;

2. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від «___» _______ року № 
_____.

«______» _______________ року 

Адвокат     ______________   ______________
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7.4. Заява про вчинення кримінального правопорушення – невиплату 
заробітної плати та інше

Головне управління Національної поліції 
_________________________________________________ (повна 
назва структурного підрозділу поліції)
_____________________________________ (адреса)

Представника заявника/потерпілого 
_____________________________ (ПІБ клієнта),
«__» _________  ____ року народження,

адвоката Адвокатського об’єднання _____________
_______________________________ (назва компанії/ПІБ 
адвоката)
адреса робочого місця адвоката: 
___________________________________________
Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю, видане ___________________________ 
(назва органу адвокатського самоврядування)
від «___» ____________________ року № _____ 
номер засобів зв’язку: ________________________

ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення

_______________________________________ (ПІБ Клієнта) (ідентифікаційний номер: 
__________________, місце проживання: _____________) з «____» ________________ року 
працював на посаді______________________ в ______________________ (назва компанії) 
(ідентифікаційний код юридичної особи: _________________, місцезнаходження: __________
_______________________________).

Водночас, «____»_______________ року _______________________________________ (ПІБ 
Клієнта) було призвано на військову службу по мобілізації на особливий період на виконання 
Указу Президента України від _________________ року № __________ «Про часткову 
мобілізацію» (інших Указів та/або інші правові підстави), / до здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що підтверджується, зокрема, 
копією повістки, повідомлення від «____»______________ року та наказу від «____» ___________ 
року № _________ _______________ районного військового комісаріату (повна назва військкомату, 
інші документи, що підтверджують факт призову на військову службу) (копії додаються).  Про призов на 
військову службу _________________________ (ПІБ Клієнта) було повідомлено роботодавця, що 
підтверджується ______________________ (зазначення відповідних підтверджуючих документів).

В період військової служби ______________________________________ (ПІБ Клієнта) брав 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України / у здійсненні заходів із 

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/GMgxgD
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забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, що підтверджується, 
зокрема, копіями довідок Військової частини _______ від «____» _______________ року (копії 
додаються).

«____»_________________ року _______________ згідно наказу командира Військової 
частини №_____ від «____»______________ року № _____ виключено зі списків особового 
складу Військової частини № _____ (копія додається).

При цьому, майже за весь час несення військової служби ______________________ (ПІБ 
Клієнта)  __________________ (назва компанії) не здійснювалося виплати заробітної плати. 
Водночас, __________________ (назва компанії) також не здійснювалося виплати єдиного 
соціального внеску щодо працівника, що підтверджується копією індивідуальної відомості 
про застраховану особу ____________________________ (ПІБ Клієнта). Виходячи з наведеного, є 
підстави вважати, що ______________________ (назва компанії) також не здійснювалося виплати 
і податку на доходи фізичної особи _________________________ (ПІБ Клієнта). 

Згідно наказу від «___» ________ року № ____ ______________________________ (ПІБ 
Клієнта)  звільнено із займаної посади __________________ в ______________ (назва компанії), 
що підтверджується копією трудової книжки (додається). Водночас, при звільненні ______
_______________________________ (ПІБ Клієнта)  і до дати направлення цієї заяви про злочин 
не здійснено виплати всіх сум, що належать йому від підприємства, в тому числі за період 
перебування його на військовій службі під час мобілізації на особливий період/ у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Відповідно до ч. 4 ст. 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, які були 
призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової 
служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку 
з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного 
контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, 
організації, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата 
грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 
За ч. 1 ст. 116 КЗпП 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 свою чергу, ст. 175 КК України визначає злочином безпідставна невиплата заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один 
місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від 
форми власності. 

Стаття 212 КК України визначає злочином умисне ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому 
законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно 
від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення 
юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння 
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів у значних розмірах. Стаття 2121 КК України визначає умисне ухилення від сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює 
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підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, 
яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження 
до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у значних 
розмірах.

Тобто, внаслідок невиплати заробітної плати ____________________________________ (ПІБ 
Клієнта), податку з доходів (заробітної плати), а також єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, в діях керівника та/або інших службових осіб 
______________________ (назва компанії) вбачається склад злочинів, визначених ст. 175 
(невиплата заробітної плати), 212 (ухилення від сплати податків) та 2121 (ухилення від сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) КК України. Крім того, в таких діях 
службових осіб вбачається і склад злочину, визначеного ст. 367 (службова недбалість) КК 
України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 
годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 
після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

При цьому, відповідно до п. п. 1, 11 ч. 2 ст. 60 КПК України заявник має право: отримати 
від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 
отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 7, 9, 60, 111, 112, 214, 216 КПК України, ст. ст. 175, 
212, 2121, 367 КК України, прошу:

- надати документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію цієї заяви;
- внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування, а також надати витяг з ЄРДР;
- вчинити дії з метою здійснення повного досудового розслідування.

Водночас, про результати розгляду цієї заяви, прийняті процесуальні рішення, а 
також вчинені процесуальні дії, прошу повідомляти Адвокатське об’єднання/адвоката 
______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката), шляхом направлення відповідних 
документів на поштову адресу: _________________________________________________.

Додаток: 
1. копія ордеру від «___»_____________ року № ________________;
2. копія договору про надання правової допомоги «___»___________________ року;
3. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від «___» ______ року № _________;
4. копія трудової книжки;
5. копія індивідуальної відомості про застраховану особу;
6. копія витягу з наказу командира Військової частини _______ від «___»______ року № _____;
7. копія довідки Військової частини ____ від «___»_____ року № _____;
8. копія заяви/повідомлення про призов на військову службу від «___»______ року;
9. копії інших документів, що підтверджують фактичні обставини справи та інше.

«______» _______________ року 

Представник потерпілого,
адвокат      _____________  _____________
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7.5. Скарга на бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей 
про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань

___________________________________ (назва суду)
______________________________________ (адреса)

Представника заявника/потерпілого 
________________________________________ 
(ПІБ Клієнта), __________________ року народження,
адвоката Адвокатського об’єднання ____________
________________________________ (назва компанії/ПІБ 
адвоката)
адреса робочого місця адвоката: 
___________________________________________
Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю, видане ___________________________ 
(назва органу адвокатського самоврядування)
адвокатури від «___» ________________ року № _____ 
номер засобів зв’язку: ________________________

Предмет оскарження: бездіяльність, яка полягає 
у невнесенні відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР 

Головне управління Національної поліції 
_________________________________________________ (повна 
назва структурного підрозділу поліції)
_____________________________________ (адреса)
номер засобів зв’язку: _____________________

СКАРГА
про зобов’язання внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР

за заявою представника потерпілого
(в порядку ст. 303 КПК України)

«___» _____________ року представником потерпілого ___________________________ 
(ПІБ Клієнта) адвокатом Адвокатського об’єднання/адвокатом ______________________ (назва 
компанії/ПІБ адвоката) до Головного управління Національної поліції в _______________ (повна 
назва структурного підрозділу поліції) (далі – ГУ) було направлено поштою заяву про вчинення 
кримінальних правопорушень, за які ст. ст. 175, 212, 2121 КК України передбачена кримінальна 
відповідальність (копія додається). 

Вказану заяву було вручено посадовим особам ГУ «___» _______________ року, що 
підтверджується відміткою про вручення на рекомендованому повідомленні про вручення 
поштового відправлення (копія додається).

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/CSJrzW
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Проте, на дату направлення цієї скарги посадовими особами ГУ, ані потерпілого _________
______________________________ (ПІБ Клієнта), ані його представника – адвоката Адвокатське 
об’єднання/адвокат ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) не повідомлено про 
прийняття і реєстрацію заяви про вчинене кримінальне правопорушення, що дає підстави 
вважати, що посадовими особами ГУ відомості до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України 
внесено не було. 

Водночас, викладені в заяві обставини повною мірою відображають факт вчинення 
керівником та іншими службовими особами ______________ (назва компанії) ряду злочинів, а 
саме: невиплати заробітної плати _______________________________________ (ПІБ Клієнта), 
податку з доходів з даної заробітної плати, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, про що детально значиться у відповідній заяві про злочин 
(копія додається). 

Таким чином, має місце бездіяльність посадових осіб органу досудового розслідування – 
ГУ. 

Частиною 1 ст. 303 КПК України визначено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого 
або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Зокрема, на 
цій стадії кримінального провадження можуть бути оскаржені: бездіяльність слідчого, 
прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення, - заявником, потерпілим, його представником чи законним 
представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником. За нормами ч. 4 
ст. 58 КПК України представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси 
якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо 
потерпілим і не може бути доручена представнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 
годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 
після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

При цьому, відповідно до п. п. 1, 11 ч. 2 ст. 60 КПК України заявник має право: отримати 
від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 
отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За вимогами ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом 
десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення 
слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня 
отримання особою її копії. 

Відповідно до ч. 7 ст. 115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього 
включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо 
закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, 
останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день.

Отже, строк оскарження бездіяльності посадових осіб Головного управління Національної 
поліції в _________________________ (повна назва структурного підрозділу поліції) щодо невнесення 
відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою представника 
потерпілого, заявника _________________________________ (ПІБ Клієнта) Адвокатського 
об’єднання/адвоката ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката), врученої посадовим 
особам ГУ «___» ____________ року, закінчується «___» _____________ року включно.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 60,  214, 303, 304, 307 КПК України, прошу 
зобов’язати уповноважених посадових осіб Головного управління Національної поліції в 
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________________________  (повна назва структурного підрозділу поліції) вчинити дію – внести 
відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою представника 
потерпілого _________________________________ (ПІБ Клієнта) Адвокатського об’єднання/
адвоката ______________________ (назва компанії/ПІБ адвоката) від «___» ___________ року 
та розпочати досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами _______
_________________________________ (назва компанії) злочинів, передбачених ст. ст. 175, 212, 
2121 КК України щодо ________________________ (ПІБ Клієнта), а також надати документ, що 
підтверджує відповідну процесуальну дію/рішення.

Додаток: 
1. копія заяви представника потерпілого заявника _______________________________ (ПІБ Клієнта) 

адвоката Адвокатського об’єднання/адвоката ______________________ (назва компанії/ ПІБ адвоката) від 
«___» ______________ року про вчинене кримінальне правопорушення, а також доказів направлення та 
вручення адресату;

2. копія ордеру від «___» _____________ року № ________________;
3. копія договору про надання правової допомоги «___» ___________________ року;
4. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від ___________ року № _________.

«___» ________________ року 

Представник потерпілого, 
__________________________ (ПІБ Клієнта), 
адвокат       _____________    ________________
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7.6. Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/597SUu

___________________________________ (назва суду)

_______________________________________ (адреса)

Позивач: _____________________________ (ПІБ)

місце проживання: ____________________________
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: ____________________________________
номер засобу зв’язку: __________________________

офіційна електронна адреса: ___________________

адреса електронної пошти: ____________________

Відповідач: __________________________________      

місцезнаходження: ____________________________
ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 
_____________________________________
номер засобу зв’язку: 
_____________________________

офіційна електронна адреса: ___________________

адреса електронної пошти: ____________________
 

ЗАЯВА 
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 

але не виплаченої, заробітної плати

У період з _______ 20____ року по _________ 20 ____ року я, __________________ (ПІБ), 
знаходився  у трудових відносинах з _______________________________ в _____________
_______________________________ (назва компанії) (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ: __________, місцезнаходження: _______________________). (далі – Боржник). 
Зазначене підтверджується записами у трудовій книжці ___________ (серія і номер трудової 
книжки).

Під час мого знаходження у трудових правовідносинах з Боржником, з боку останнього 
була нарахована, але не виплачена заробітна плата у розмірі _______________ (_____________
__________________) грн. ____ коп. Підтвердженням факту існування заборгованості є довідка, 
яка видана мені Боржником від __________ 20___ року № _____. 

________ 20___ року я був  звільнений наказом Боржника від ________________ 20___ року 
№ ________, на підставі ___________________ (заява та/або інша підстава звільнення згідно запису в 

http://mbox.bigmir.net/compose/1529855236/?cto=wanPt7%2BOuX%2B3eJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/general-polkovnik-poltorak-stepan-timofeevich.html
mailto:admou@mil.gov.ua
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наказі та трудовій книжці).
Згідно ч. 1 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно 

в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом 
роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 
органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 
двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, 
та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що 
належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Неодноразово я звертався до Боржника з вимогами щодо виплати мені заборгованості по 
заробітній платі, але до сьогоднішнього дня мені так і не виплачена заробітна плата.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», позивачі у справах про стягнення 
заробітної плати та поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Підтверджую, що мною не було подано інших заяв про видачу судового наказу до того 
самого боржника, про той самий предмет та з тих самих підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 115, 116, 117 Кодексу законів про працю 
України, ст. 4, 160-164, 168 Цивільного процесуального кодексу України, п. 1 ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про судовий збір», прошу: видати судовий наказ про стягнення з _______
___________________________ (назва компанії) (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ: ________, місцезнаходження: ___________________________________) на користь 
___________________________ (ПІБ позивача) (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: ___________, місце проживання: _________________________ заборгованості по 
заробітній платі в розмірі _______ (_______________________) гривень.

Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви: 

1. копія заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, для боржника; 
2. копія трудової книжки; 
3. копія довідки про заборгованість по заробітній платі від ______ 20__ р. № ____; 
4. копія довідки про ідентифікаційний код заявника завірена належним чином;
5. копія наказу про звільнення (за наявності).

«______» _______________ року 

Заявник      _____________  _____________
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7.7. Позовна заява про стягнення заробітної плати / середнього заробітку 
за час затримки розрахунку при звільненні

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/4AJEkU

___________________________________ (назва суду)

_______________________________________ (адреса)

Позивач: _____________________________ (ПІБ)

місце проживання: ____________________________
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: ____________________________________
номер засобу зв’язку: __________________________

офіційна електронна адреса: ___________________

адреса електронної пошти: ____________________

Представник позивача, адвокат __________________
місце проживання (поштова адреса): ____________
_________________________________
номер засобу зв’язку: __________________________

адреса електронної пошти: ____________________

Відповідач: __________________________________      

місцезнаходження: ____________________________
ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 
_____________________________________
номер засобу зв’язку: _____________________________

офіційна електронна адреса: ___________________

адреса електронної пошти: ____________________

Ціна позову: _______________ гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заробітної плати / середнього заробітку 

за час затримки розрахунку при звільненні 

________________________________ (ПІБ позивача) (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: __________________, місце проживання: __________________) з «___» 

http://mbox.bigmir.net/compose/1529855236/?cto=wanPt7%2BOuX%2B3eJa5xr2Ie7Sksg%3D%3D
http://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/general-polkovnik-poltorak-stepan-timofeevich.html
mailto:admou@mil.gov.ua
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__________________ року працював на посаді _______________________________ в ______
______________________________________ (назва компанії) (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ: __________, місцезнаходження: _______________________).

Водночас, «____» ______________ року ____________________________________ (ПІБ позивача) 
було призвано на військову службу по мобілізації на особливий період на виконання Указу 
Президента України від _________________ року № ________ «Про часткову мобілізацію» 
(інших Указів/ інших правових підстав), що підтверджується, зокрема, копією повістки, повідомлення 
від «___»____________ року та наказу від «___»_________ року № _________ _______________ 
(повна назва) районного військового комісаріату ________________________________________
__________ (інші документи, що підтверджують відповідні факти) (копії додаються). 

Про призов на військову службу ________________________________ (ПІБ позивача) було 
повідомлено роботодавця, що підтверджується ____________________________.

В період військової служби ______________________________________ (ПІБ позивача) брав 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України / у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, що підтверджується, 
зокрема, копіями довідок Військової частини _______ від «___» _______________ року (копії 
додаються).

«___»_____________ року __________ згідно наказу командира Військової частини №_______ 
від «___»_________ року № _____ виключено зі списків особового складу Військової частини 
№_______  (копія додається).

При цьому, майже за весь час несення військової служби по мобілізації на особливий 
період / участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 
___________________________ (ПІБ позивача)  _________________ (назва компанії) не здійснювалося 
виплати заробітної плати. 

Згідно наказу від ________ року № ____ ____________________________________ (ПІБ 
позивача)  звільнено із займаної посади __________________ в ______________ (назва компанії), 
що підтверджується копією трудової книжки (додається). Водночас, при звільненні _______
________________________________ (ПІБ позивача)  і до дати направлення цієї позовної заяви 
до суду йому не здійснено виплати всіх сум, що належать йому від підприємства, в тому числі 
за період перебування його на військовій службі під час мобілізації на особливий період / у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Відповідно до ч. 4 ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за працівниками, 
які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з 
військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у 
зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного 
контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, 
організації, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата 
грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 
За ч. 1 ст. 116 КЗпП 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.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КЗпП в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним 



30

органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, 
при відсутності спору про їх розмір 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. 

КЗпП передбачає, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні 
у строки, встановленні колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через 
проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Частиною 1 ст. 47 КЗпП  визначено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 
в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним 
розрахунок у строки, зазначені у ст.116 КЗпП .

Згідно ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Про нараховані суми, 
належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен 
письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Пункт 3 Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також 
працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період 
та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але 
продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 02 березня 2015 року № 105, 
бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію 
витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, 
в установах, організаціях на час призову на військову службу. Працівникам, призваним на 
строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, компенсація з бюджету середнього заробітку здійснюється на строк до закінчення 
особливого періоду або до дня фактичної демобілізації.

Відповідно до пункту 4 Порядку, для отримання компенсації з бюджету середнього 
заробітку підприємства, установи та організації подають щомісяця до 15 числа органові 
соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету 
середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1, погоджені районним 
(міським) військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов 
працівників на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової 
служби, для подання до 19 числа структурному підрозділу соціального захисту населення 
копій зазначених звітів, а також зведеного звіту про фактичні витрати на виплату компенсації 
з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 2. Структурні 
підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про 
загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку 
працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що 
спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, 
установам, організаціям

За правилами п.п. 5, 6 Порядку обчислення середнього заробітку працівників здійснюється 
відповідно до «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100. Виплата компенсації проводиться 
підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені ст. 115 КЗпП.

Відтак, в даному випадку порушуються конституційні трудові права працівника через 
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невиплату йому середньомісячної заробітної плати, яка зберігається за працівником в силу 
прямої вказівки Закону.

Згідно ст. 117 КЗпП   в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу 
належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в  ст. 116 цього Кодексу, при 
відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити 
працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
№ 13 від 24 грудня 1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату 
праці» суд встановивши при розгляді справи, що робітнику не були виплачені при звільнені всі 
належні йому суми, стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки 
розрахунку, а при непроведені його до розгляду справи по день ухвалення рішення, якщо 
роботодавець не доведе відсутність в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у 
роботодавця не виключає його відповідальності.

Таким чином, оскільки відповідач не провів виплату позивачу всіх належних сум при 
звільнені, на користь позивача ______________________________________ (ПІБ позивача) 
підлягає стягненню середній заробіток за час затримки розрахунку заборгованості по 
заробітній платі за період з «___»________________ року по «___»_______________ року в 
розмірі __________ (________________) гривень.

Розрахунок середнього заробітку за час затримки розрахунку проводиться відповідно 
до Порядку нарахування середньої заробітної плати, затвердженого  Постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100, виходячи з середньоденної заробітної 
плати, розрахованої із заробітної плати за фактично відпрацьований час протягом 2-х місяців 
перед звільненням.

Відповідно до довідки від «___»___________ року № _____ заробітна плата за останні два 
місяці, що передували звільненню позивача складає: «___»_____________ року ______ грн., 
«___»___________ року  ___________ грн. Кількість встановлених робочих днів на місяць 
складала ______ днів, середньоденний заробіток _________ гривень.

Отже, розмір середнього заробітку за затримку розрахунку складає _____________ гривень, 
виходячи з такого розрахунку: (______ грн. - середньоденний заробіток х ______ робочих днів 
= ______________ грн.). Тобто, є необхідним стягнути з відповідача на користь позивача ___
___________________________________ (ПІБ позивача) середній заробіток за період затримки 
розрахунку з _____________ року по _______________ року в розмірі ____________ гривень.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів досудового 
врегулювання спору не здійснювалося та законом не вимагається.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення 
доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалися.

Відповідно до п. 8  ч. 1 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що докази, які не можуть бути 
подані разом із позовною заявою відсутні; всі докази копії яких додано до заяви в оригіналах 
наявні у позивача та будуть надані для огляду при судовому розгляді справи.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 175 ЦПК України повідомляю, що на дату подачі позову до суду 
мною не понесено судових витрат у зв’язку із розглядом справи.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 175 ЦПК України надаю власне письмове підтвердження про те, 
що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав.

Щодо підсудності в справі
Відповідно до ч. 1 ст. 28 ЦПК України позови про стягнення аліментів, оплату додаткових 
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витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства 
відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також 
за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. 

Таким чином, цей позов пред’явлено за зареєстрованим місцем проживання позивача (______
________________________________________) до ___________________ ___________________ 
(назва суду).

Щодо звільнення від сплати судового збору 
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під 

час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі – у справах про стягнення 
заробітної плати та поновлення на роботі.

В зв’язку з тим, що даний позов подано позивачем ___________________ (ПІБ позивача) саме 
у справі про стягнення заробітної плати, він звільняється від сплати судового збору.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 19 Конституції України, ст. ст. 2, 4, 5, 19, 28, 
175, 176, 177, 184 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 47, 116, 117, 119 Кодексу 
законів про працю, ст. 5 Закону України «Про судовий збір» прошу: стягнути з ____________
______________________ (назва компанії) (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 
_________________, місцезнаходження: _________________ ______________________) 
на користь _______________________________________ (ПІБ позивача) (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків: __________________, місце проживання: __
___________________________________________) грошові кошти в розмірі _________ 
(_____________________________) гривень.

Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви: 
1. ордер від «___» _____________ року № ________________ / копія довіреності;
2. копія трудової книжки;
3. копія індивідуальної відомості про застраховану особу;
4. копія витягу з наказу командира військової частини _______ від «___»______ року № _____;
5. копія довідки військової частини _______ від «___»______ року № _____;
6. копія заяви/повідомлення про призов на військову службу від «___» ______ року;
7. копії інших документів, що підтверджують фактичні обставини справи та інше;
8. копія позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб.

«______» _______________ року 

Представник позивача,
адвокат      _____________  _____________
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7.8. Заява про притягнення роботодавця до фінансової відповідальності 
(в порядку ст. 265 Кодексу законів про працю України)

Оригінал в форматі docx 
доступний за посиланням:

goo.gl/ZrLLGR

Державна служба України з питань праці
________________________________________________ 
(адреса)

Представника заявника 
_________________________________________________ (ПІБ),
адвоката / Адвокатського об’єднання 
 ____________________________________________ (назва, ПІБ),
адреса робочого місця адвоката: 
______________________________________________________
номер засобів зв’язку: ___________________________________

ЗАЯВА
про притягнення роботодавця до фінансової відповідальності 

(в порядку ст. 265 Кодексу законів про працю України)

__________________________________ (ПІБ) (ідентифікаційний номер: __________, місце 
проживання: ______________________________________) з ______________ року був прийнятий 
на роботу до ____________________________ (назва/ПІБ роботодавця) ідентифікаційний код 
юридичної особи: ___________, місцезнаходження: _____________________________________ 
на посаду____________________________.

Всі домовленості щодо прийняття на роботу ______________ (ПІБ) до ______________ (назва, ПІБ 
роботодавця), а також визначення умов роботи (посадових обов’язків та повноважень, оплати 
праці, режиму робочого дня і т.п.) відбувалися з ______________________________ (посада, ПІБ 
представника роботодавця), якому заявник безпосередньо і підпорядковувався в межах своєї 
професійної діяльності в компанії.

Безпосередньо ______________________________ (посада, ПІБ представника роботодавця) 
______________________________ (ПІБ працівника), надав свій паспорт та інші документи, що 
вимагалися. Поряд з цим, ________________________ (ПІБ працівника) був впевнений, що в 
______________ (назва, ПІБ роботодавця) він працює на основі укладеного трудового договору, 
оформленого наказом уповноважених осіб підприємства.

Водночас, основним місцем роботи ________________________ (ПІБ працівника) було 
________________________ (назва/ПІБ роботодавця), де згідно вимог Кодексу законів про працю 
України, Постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року N 245 «Про роботу 
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», а також абз. 5 
п.  1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом 
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 
населення України від 29 липня 1993 року N 58 зберігалася його трудова книжка.

При цьому, на час прийняття на роботу ________________________ (ПІБ працівника) 
до ________________________ (назва/ПІБ роботодавця) за основним місцем роботи 
________________________ (назва/ПІБ роботодавця) заявник перебував у оплачуваній відпустці.

Поряд з цим, ________________________ (ПІБ працівника) не наполягав перед власником або 
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уповноваженим ним органом ________________________ (назва/ПІБ роботодавця) на внесені 
запису відомостей про роботу за сумісництвом до власної трудової книжки, адже в цьому 
була відсутня необхідність.  

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівник 
не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом 
чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального 
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики 
з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, заявник був впевнений у своєму офіційному працевлаштуванні на роботу до 
________________________ (назва/ПІБ роботодавця), де і виконував покладені на нього завдання 
та функції і протягом перших _______________ місяців роботи отримував заробітну плату.

Через деякий час, заявнику стало зрозуміло, що компанія ______________ (назва, ПІБ роботодавця) 
реально не здійснює діяльність, що обговорювалося при прийнятті ___________ (ПІБ працівника) 
на роботу, зокрема, __________________________________________. Таким чином, приблизно через 
_______________________ місяці роботи в компанії ________________________ (ПІБ працівника)  
було прийнято рішення припинити свою роботу. Заявник __________________ року сповістив  
______________________________ (посада, ПІБ представника роботодавця) про своє звільнення із 
займаної посади з _________________ року. Копії письмової заяви про звільнення у заявника не 
збереглася, адже, згідно звичаїв ділового обороту такі документи, як правило, працівниками 
не зберігаються. 

За ч. 1 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.

Водночас, при звільненні із займаної посади уповноваженими службовими особами 
________________________ (назва/ПІБ роботодавця) ________________________ (ПІБ працівника) не 
виплачено заробітну плату за _________________ місяці в загальному розмірі _______________ 
(___________________________________________) гривень.

Стаття 265 КЗпП України визначає відповідальність за порушення законодавства про 
працю. Відповідно до ч. 1 вказаної норми закону посадові особи органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні 
законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Згідно 
з п. п. 1, 2 ч. 2 даної норми юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують 
найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: фактичного допуску 
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий 
час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування 
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 
податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, 
передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному 
обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення. 

Відповідно до ч. 3 ст. 265 КЗпП України штрафи, накладення яких передбачено частиною 
другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських 
санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Тобто, очевидно, що внаслідок протиправних дій службових осіб __________ ______________ 
(назва/ПІБ роботодавця) по допуску працівника ________________________ (ПІБ працівника) до 
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роботи без оформлення трудового договору (контракту), а також невиплати заробітної плати 
у встановлені законодавством строки, вказана юридична особа підлягає притягненню до 
відповідальності із застосуванням наведеної фінансової санкції у вигляді штрафу.

Згідно з ч. 4 ст. 265 КЗпП України штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Згідно з п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 96 Державна служба 
України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної 
політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, 
гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю 
за додержанням законодавства про працю.

Згідно ч. 2 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та 
зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2013 року N 509 штрафи можуть бути накладені на підставі, зокрема, акта про виявлення під 
час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства 
про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її 
територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та 
сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 24, 116, 265 КЗпП України, Положення про Державну 
службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2015 року N 96, Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про 
працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17 лютого 2013 року N 509, прошу щодо __________________________________________
_ (назва/ПІБ роботодавця) (ідентифікаційний код юридичної особи: ______________________, 
місцезнаходження: _____________________ _____________________________________): 

1. провести перевірку з метою виявлення ознак порушення законодавства про працю, під 
час якої скласти відповідний акт;

2. скласти постанову про накладення штрафу та притягнути в порядку ст. 265 Кодексу 
законів про працю України до фінансової відповідальності за:

- допуск ________________________ (ПІБ працівника) до роботи без оформлення трудового 
договору (контракту);

- невиплату ________________________ (ПІБ працівника) заробітної плати у встановлені 
законодавством строки;

3. про результати розгляду цієї заяви повідомити адвоката / Адвокатське об’єднання __
_____________________________________, шляхом направлення копій відповідних 
документів на поштову адресу: ______________________________________.

Додаток: 
a. копія ордеру від «___» _____________ року № ________________;
b. копія договору про надання правової допомоги «___»___________________ року;
c. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від «___» __________ року № ___.

«______» _______________ року 

Представник заявника, 
адвокат    _________________    _________________
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