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1. Загальні положення 
 

«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 

реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не вважається 

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також 

робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду 

або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров'я роботах забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається 

законом» – стаття 43 Конституції України. 
 

Розпочнемо з того, що трудові відносини роботодавця із працівником 

розпочинаються з укладання трудового договору, який оформлюється наказом 

чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення 

податківців про прийняття працівника на роботу. 

Повідомлення подається власником підприємства або уповноваженим 

ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів 

Державної фіскальної служби  України (далі – ДФС) за місцем обліку їх як 

платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (далі - єдиний внесок) до початку роботи працівника за укладеним 

трудовим договором одним із таких способів: 

- засобами електронного зв’язку з використанням ЕЦП відповідальних 

осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу 

та електронного підпису; 

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі; 

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із 

п’ятьма особами. 

Причинами порушення трудових прав людини є, зокрема, небажання 

іноді і самих роботодавців, іноді ― призначених ними керівників підприємств 

та їх заступників, дотримуватися чинного законодавства, спонукання останніх 

до порушення прав працівників бажанням отримати більші, ніж зазвичай, 

прибутки. Зрозуміло, що цьому сприяє і економічна ситуація в Україні, 

зокрема, здається невпинна інфляція, і масове безробіття. За недотримання 

трудового законодавства встановлена не лише дисциплінарна, а й 

адміністративна та кримінальна відповідальність. Найхарактернішими 

прикладами порушень трудового законодавства є незаконне звільнення 

працівників, несвоєчасна виплата заробітної плати, недотримання правил 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=9&y=11#w112
https://blank.dtkt.ua/blank/212
https://blank.dtkt.ua/blank/212
https://blank.dtkt.ua/blank/212
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охорони праці, невиконання зобов’язань за колективними договорами та, як не 

дивно, перешкоджання законній діяльності професійних спілок (зазвичай, 

шляхом змушування їх членів щодо надання згоди на звільнення того чи іншого 

працівника). 

 

2. Штрафи за порушення трудового законодавства 
 

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі - 

КЗпП) посадові особи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні в порушенні 

трудових прав людини, несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством.  

Найхарактернішими прикладами порушень трудового законодавства є 

незаконне звільнення працівників, несвоєчасна виплата заробітної плати, 

недотримання правил охорони праці, невиконання зобов’язань за колективними 

договорами та перешкоджання законній діяльності професійних спілок 

(зазвичай, шляхом змушування їх членів щодо надання згоди на звільнення 

того чи іншого працівника). Суб’єктами відповідальності за такі порушення 

можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники 

структурних підрозділів, а також інші посадові особи, що безпосередньо 

відповідають за дотримання порушених правил і норм. При цьому необхідно 

мати на увазі, що перераховані види юридичної відповідальності несуть у 

кожному конкретному випадку саме ті посадові особи, які безпосередньо винні 

в порушенні законодавства про працю.  

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману 

працю, несуть відповідальність у вигляді штрафів, які є фінансовими санкціями 

і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 

Господарського кодексу України (із змінами). Фінансові штрафи – це штрафи, 

які накладаються на розрахунковий рахунок роботодавця. Поняття 

«роботодавець» визначено у статті 1 Закону України «Про організації 

роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 

року № 5026-VI (із змінами) роботодавець – юридична особа (підприємство, 

установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових 

відносин використовує працю фізичних осіб. 

Штраф обчислюється у регламентованому кратному розмірі мінімальної 

заробітної плати. Звертаємо увагу, що відповідно до статті 8 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року  

№ 1801-VIII (із змінами) мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року 

встановлена в розмірі 3200 гривень. 

Згідно частини 2 статті 265 КЗпП юридичні та фізичні особи - підприємці, 

які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу: 

1) у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого 

скоєно порушення, а саме, 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 96 

000 грн. за наступні порушення: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page8?text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran1625#n1625
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page8?text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w14
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• 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; 

• виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного 

внеску та податків; 

 2) у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, а саме, 3 мінімальні зарплати, це 

9600 грн. за порушення встановлених строків виплати заробітної плати 

працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як 

за один місяць, виплата їх не в повному обсязі; 

 3) у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого 

скоєно порушення, а саме, 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 32 

000 грн. за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. 

Наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий 

день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці; 

4) у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого 

скоєно порушення, а саме, 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 32 

000 грн. за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, 

які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII 

(із змінами), «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 

року № 1975-XII (із змінами), «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII (із змінами); 

 5) у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, а саме, 3 мінімальні зарплати, це 

9600 грн. за недопущення до проведення перевірки з питань додержання 

законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні. Слід відмітити, 

що повноваження по проведенню перевірок покладені на органи Державної 

служби України з питань праці (далі – Держпраці) у відповідності до Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року № 877-V (із змінами) (далі – 

Закон про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності); 

6) у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на момент виявлення порушення, а саме, 100 мінімальних зарплат, це 

320000 грн. за вчинення дій, передбачених в абзаці 6 цієї частини 2 статті 265 

КЗпП (недопущення до проведення перевірки з питань додержання 

законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні), при проведенні 

перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці 2 цієї частини 2 

статті 265 КЗпП (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 
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підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та податків). Наприклад, штраф виплачується в 100-кратному розмірі 

мінімальної заробітної плати, якщо перевірка стосується питань оформлення 

працевлаштування працівників і сплати єдиного внеску у зв’язку з цим; 

7) у розмірі мінімальної заробітної плати (3200 грн.) за порушення інших 

вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. Наприклад, якщо 

наказ про укладення трудового договору з працівником оформлений правильно, 

але підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття 

працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 3200 грн. 
 

Зазначені штрафи 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 (Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю 

та зайнятість населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 липня 2013 р. № 509 (із змінами). Даним органом є Державна служба 

України з питань праці, відповідно до Положення про Державну службу 

України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2015 р. № 96 (із змінами), на її територіальні органи, відповідно 

до абзацу 1 пункту 7 даного Положення, яким передбачено, що Держпраці 

здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому 

порядку територіальні органи. На утворені територіальні органи Держпраці 

може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом. 

Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, 

начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що 

належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці 

та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст 

обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад та їх заступниками (далі - уповноважені посадові 

особи). 

Штрафи можуть бути накладені на підставі: 

- рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який 

виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду 

такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного 

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в 

установі, організації; 

- 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; 

- акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в 

ході якої виявлені порушення законодавства про працю. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2013-%D0%BF/paran8#n8
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Слід відмітити, що дія Закону України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 03 листопада 2016 року № 1728-VIII відповідно до статті 6 

цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення 

заходів нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці та її 

територіальними органами. Відповідно до частини 1 статті 7 цього Закону він 

діє до 31 грудня 2017 року включно. 

Був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ (далі – Закон 

№ 1774-VIIІ), який в тому числі посилює порядок контролю за дотримання 

законодавства в сфері офіційного оформлення трудових відносин з 

громадянами. Закон N 1774-VIIІ теж надає органам місцевого самоврядування 

проводити перевірки дотримання законодавства про працю та зайнятість 

населення, а також застосовувати штрафи за відповідні порушення. Зокрема, 

згідно частини 2 статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами) враховуючи також 

зміни, внесенні Законом № 1774-VIIІ, органи місцевого самоврядування при 

здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про 

працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, 

в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності 

відповідної територіальної громади. Також, відповідно до частини 3 статі 18 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», викладеній в редакції 

Закону № 1774-VIIІ органи місцевого самоврядування з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з 

ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні 

повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та 

організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних 

осіб, які використовують працю найманих працівників. 

Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та виконавчих 

органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних громад з регіональними центрами зайнятості 

визначається Мінсоцполітики. 

Не сплачені у добровільному порядку штрафи, передбачені частиною 2 

статті 265 КЗпП стягуються органами державної виконавчої служби. Слід 

пам’ятати, що згідно частини 2 статті 5 Закону України «Про виконавче 

провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIIІ (із змінами) приватний 

виконавець не здійснює примусове виконання: рішень, за якими боржником є 

держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, 

установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі 

яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти 

державного або місцевого бюджету; рішень, за якими стягувачами є держава, 

державні органи; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1728-19?nreg=1728-19&find=1&text=%EF%F0%E0%F6&x=6&y=4#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran1473#n1473
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Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про 

працю. 

 В сфері посилення державного контролю та нагляду за додержанням 

законодавства про працю необхідно відмітити прийняття постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про 

працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 26 квітня 2017 р. № 295, яким затверджені: Порядок  

здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю; 

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про 

працю. 

 

3. Дисциплінарна відповідальність 

 

Одним з видів юридичної відповідальності, яку можуть нести посадові 

особи за порушення трудових прав працівників, є дисциплінарна 

відповідальність. Вона полягає у застосуванні до винної особи дисциплінарних 

стягнень, якими відповідно до статті 147 КЗпП можуть бути лише догана чи 

звільнення, що, однак, не виключає можливості встановлення у законодавстві, 

статутах та положеннях про дисципліну для окремих категорій працівників й 

інших дисциплінарних стягнень.  

Стаття 147-1 КЗпП вказує, що дисциплінарні стягнення застосовуються 

органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і 

призначення на посаду) даного працівника. На працівників, які несуть 

дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами 

законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися 

також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї 

статті. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки 

за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених 

законодавством. 

Як при оголошенні догани, так і при звільненні дисциплінарне стягнення 

повинно бути застосоване власником або уповноваженим ним органом, 

роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного 

місяця з дня його виявлення (частина 1 статті 148 КЗпП), при цьому час 

звільнення посадової особи від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування її у відпустці не враховуються. У будь-

якому випадку дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 

місяців з дня вчинення проступку. 

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений 

ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові 

пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано 

лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або 

уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого 

проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і 

попередню роботу працівника. Стягнення оголошується в наказі 

(розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. 
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Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, 

встановленому чинним законодавством (глава XV КЗпП). 

Згідно статті 151 КЗпП якщо протягом року з дня накладення 

дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. У випадку недопущення працівником нового 

порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний 

працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються. Тобто для його застосування власник повинен 

спочатку зняти з працівника накладене на нього дисциплінарне стягнення. 

 Для оголошення догани цілком достатньо лише самого факту наявності 

порушення трудового законодавства. А от накладення дисциплінарного 

стягнення у вигляді звільнення є правомірним тільки у випадках, прямо 

передбачених законодавством. Так, звільнити працівників, що порушили 

трудове законодавство, можна, зокрема, на підставі пункту 3 частини 1 статті 

40 КЗпП – у разі, якщо вони систематично не виконували без поважних причин 

обов’язки, покладені на них трудовим договором або правилами внутрішнього 

розпорядку, за умови, що до них раніше застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення. У таких випадках, відповідно до 

абзацу 2 пункту 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9 (із 

змінами), враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені 

чинним законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або зняті 

достроково (стаття 151 КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані до 

працівника за порушення трудової дисципліни у відповідності до положення 

або статуту, що визначає діяльність громадської організації, і з дня накладення 

яких до видання наказу про звільнення  минулого не більше одного року. 

Крім того, звільнення може мати місце відповідно до пункту 1 частини 1 

статті 41 КЗпП за одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником 

підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його 

заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким 

присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного 

фінансового контролю та контролю за цінами; відповідно до пункту 11 частини 

1 статті 41 КЗпП за винні дії керівника підприємства, установи, організації, 

внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, 

нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати. 

Також необхідно зазначити положення статті 45 КЗпП, яка зазначає, що 

на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен 

розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, 

якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran1170#n1170
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Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 

вересня 1999 року № 1045-XIV (із змінами). Якщо власник або уповноважений 

ним орган, або керівник, стосовно якого пред'явлено вимогу про розірвання 

трудового договору, не згоден з цією вимогою, він може оскаржити рішення 

виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) до суду у двотижневий строк з дня отримання рішення. У цьому 

разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до 

винесення судом рішення. 

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) не виконано і не оскаржено у 

зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової організації 

(профспілковий представник) у цей же строк може оскаржити до суду 

діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких 

належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 

організації. 

 

4. Висновок 
 

 Посилення відповідальності за порушення трудового законодавства 

пов’язано з приведенням фінансових санкцій за порушення законодавства про 

працю у відповідність до рівня їх суспільної небезпеки.   

  Роботодавцям необхідно пам’ятати, що притягнення їх до 

відповідальності,  сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунення порушення 

законодавства про працю. 

 

 

 

 

Література: 

1. Конституція України. 

2. Кодекс законів про працю України (із змінами). 

3. Господарський кодекс України (із змінами).  

4. Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії 

їх діяльності» від 22 червня 2012 року № 5026-VI (із змінами). 

5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 

2016 року № 1801-VIII (із змінами). 

6. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 

1992 року № 2232-XII (із змінами). 

7. Закон України  «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 

1991 року № 1975-XII (із змінами). 

8. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 

1993 року № 3543-XII (із змінами). 

9. Закон  України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року № 877-V (із змінами). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
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10. Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03 листопада 2016 

року № 1728-VIII. 

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ. 

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 

року № 280/97-ВР (із змінами). 

13. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 

15 вересня 1999 року № 1045-XIV (із змінами). 

14. Закон України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 

1404-VIIІ (із змінами). 

15. Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 (із 

змінами). 

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість 

населення» від 17 липня 2013 р. № 509 (із змінами). 

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 

Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 р. № 295. 

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року №  9 (із змінами). 

 

 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області   

 

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
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