ТРУДОВІ ПРАВА
МОБІЛІЗОВАНИХ

Працевлаштовані

Безробітні

Ст. 119 КЗпП

ст. 29 (п. 15) ЗУ “Про військовий
обов’язок і військову службу”

 мобілізовані не можуть бути
звільнені! Лише увільнені від
виконання посадових обов’язків

 непрацюючим на момент
призову протягом усього строку
військової служби виплачується

 за мобілізованим зберігається
робоче місце до моменту
фактичної демобілізації
 роботодавець зобов’язаний

1 378 грн./місяць

 у разі призову під час мобілізації
виплата допомоги по безробіттю
припиняється

виплачувати мобілізованому  після демобілізації, при
повторній реєстрації у Службі
середню заробітну плату на
підприємстві

 полонені, поранені, зниклі безвісти
НЕ можуть бути звільнені з
роботи до їх демобілізації
 трудовий стаж

не переривається (ст. 8 ЗУ
“Про військовий обов’язок”)

зайнятості, виплати по
безробіттю здійснюватимуться

з урахуванням періоду
служби та розміру грошового

забезпечення

 виплата пенсій

не припиняється (ст. 2 ЗУ

“Про пенсійне забезпечення”)

Як правильно оформити
відносини з роботодавцем?

Вручення
повістки

Працівник подає заяву
до відділу кадрів про
отримання повістки
(повістка додається)
Відділ
кадрів видає
наказ по
підприємству
про
увільнення
працівника
з роботи

Після повернення
у відділ кадрів надається
військовий квиток
з відповідними відмітками
Працівник увільняється
з роботи на час явки до
військкомату, проходження
медогляду та всього періоду
виконання військового обов‘язку

Увага!
На копії заяви та повістки попросіть відділ кадрів зробити помітку
про прийняття. Зберігайте як доказ у разі незаконного звільнення
Працівник вважається мобілізованим лише після вручення
мобілізаційного припису або призову на службу після медогляду
Якщо військовий квиток відсутній,то подається:
• для військовозобов’язаних - довідка про призов на військову
службу (видає військкомат або В/Ч)
• для резервістів - витяг з наказу або довідка про зарахування
до списків військової частини (видає В/Ч)
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Зразок заяви
про увільнення

Директору ТОВ «Назва»
ПIБ
Ваша посада
ПIБ

Заява
Прошу увільнити мене від роботи
(звільнити
від
виконання
посадових
обов’язків) на час проходження медичної
комісії (несення військової служби у зв’язку
з мобілізацісю в особливий період), на період
з “___”_________2015 р., із збереженням
посади та середньої заробітної плати.
До цісї заяви
військкомату.

додаю

повістку

Дата		  __________

________________________

	       	   (підпис)  	     (ініціали, прізвище)
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з

Зразок наказу
про увільнення

ТОВ «Назва»
03 квітня 2015 р.
Вих. 03/04-2015
Наказ
Про увільнення від роботи
(звільнення від виконання
посадових обов’язків)
Петренка П.П. на час несення
військової служби
в зв’язку з мобілізацією
Згідно зі ст.119 Кодексу законів про працю України
НАКАЗУЮ:

Увільнити від роботи (звільнити від виконання
посадових обов’язків) Петренка П.П., заступника
керівника відділу продажів, з 03.04.2015 р. на час
несення військової служби у зв’язку з мобілізацією в
особливий період із збереженням посади та середньої
заробітної плати.
Підстава: повістка Святошинського РВК м. Києва
від 20.03.2015 р.
Директор ______________    ____________________
			 (підпис)          (ініціали, прізвище)
З наказом ознайомлений ____________ Петренко П.П.
				  		(підпис)
Дата	        
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РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ З/П
НА ВИРОБНИЦТВІ

Виплачується 2 рази на місяць
(ст. 115 КЗпП)



Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100
“Про затвердження Порядку обчислення
середньої заробітної плати”

1. Розрахунок середньої офіційної з/п
за останні 2 місяці роботи
! Не враховуються надбавки, премії, добові, інші виплати
разового характеру
(2000 + 2000) : 2 = 2000 (грн.) - середня з/п
Увага! При відсутності виплат за останні 2 місяці, беруться
попередні 2 місяці або робиться розрахунок згідно з окладом.
Якщо особа пропрацювала менше 2 місяців, береться з/п за
фактично відпрацьований час.

2. Розрахунок середньоденної з/п:
Поділити з/п за фактично відпрацьовані протягом 2 міс.
робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.
2000 : 22 = 90,90 (грн.) - середньоденна з/п

3. Розрахунок середнього заробітку за період
проведення зборів:
Середньоденний заробіток множиться на число робочих днів,
які припадають на період, в який будуть проводитися збори.
90,90 * 365 = 33 179 (грн.) – сума, яка має бути
компенсована військовослужбовцю
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ
ЗА НЕВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ

510 - 1 700 грн.

Порушення тер
мінів виплати /
неповна виплата
з/п

Штраф
(ст. 41 КУпАП)

Умисна невиплата
протягом більше
1 місяця

Штраф

грн.
або

до

8500 - 17 000

2 років виправних робіт

або

позбавлення волі
до 2 років

з позбавленням права обіймати певні
посади до трьох років (ст. 175 ККУ)

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПЕРЕСТАЛИ
ВИПЛАЧУВАТИ З/П

Написати заяву на ім’я
роботодавця з вимогою
виплатити кошти та пояснити
причини затримки виплати з/п

У разі подальшої невиплати
з/п написати заяву до проку
ратури про притягнення
роботодавця до відпові
дальності за невиплату з/п



Звернутися до суду з позовом
до роботодавця з вимогою
виплатити з/п та відшкодувати
збитки, завдані невиплатою
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ЩО РОБИТИ У РАЗІ
НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

!


Звільнення працівника
у зв’язку з його
мобілізацією
є незаконним

Заява до прокуратури

У разі звільнення подайте
заяву до прокуратури
за місцем
знаходження
підприємства

 складається у довільній формі

 подається в двох екземплярах
 один примірник залишається
у заявника з відмітками про
прийняття заяви
 до заяви додається довідка
про призов на військову службу
(видає військкомат) / копія
військового квитка

Поновлення на роботі



Працівники, які були звільнені у зв’язку
з мобілізацією, повинні бути поновлені на роботі
(ЗУ від 20.05.2014 № 1275)

Поновлення може бути:

з ініціативи
роботодавця

за угодою між
працівником та
роботодавцем

Щоб поновити звільненого у
зв’язку з мобілізацією працівника,
роботодавець повинен:
1. Скласти наказ про поновлення
працівника на попередній посаді
2. Внести відповідний запис до
трудової книжки працівника
3. Додатково видати наказ про
звільнення такого працівника від
виконуваної ним роботи на час
несення служби із збереженням за
ним посади і середнього заробітку
згідно зі ст. 119 КЗпП.
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ПриКЛАД рАПОрту ПрО ЗВІЛЬНЕННЯ
ПОВЕРНЕННЯ НА РОБОТУ
Командиру в/ч______
РапОРт

після демобілізації працівник
вийти на роботу
Прошу Вас звільнити менезобов’язаний
____________________________________________________________
(посада, званнязарахування
та ПІБ)
одразу після
на облік
який був призваний ___.___.______
року
у військкоматі
через

_______________________________________________________________________________
(військовий комісаріат)

Додаткові права після повернення на роботу:

з лав Збройних Сил України за пп. «а» п. 3 ч.8 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
12.05.1992 року (зі змінами) (які вислужили встановлені строки військової служби).

 переважне право на залишення на роботі в разі
скорочення на підприємстві (ст. 42 кЗпП)
Документи для постановки на військовий облік прошу надати до _________________________________
 право на щорічну відпустку повної тривалості
_____________________________________________________________________________________.
комісаріат) рік роботи на
до закінчення 6 міс. у(військовий
перший
підприємстві (ст. 119 кЗпП)
Прошу виплатити грошову компенсацію за невикористану частину чергової відпустки за 2016 та 2015 роки.
 можливість використовувати чергову щорічну
Ідентифікаційний
номер
___ ___ ___час
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
відпустку
у -зручний
 2 тижні на рік додаткової відпустки, без збереження
з/п
____.____.2016 року
_____________________________________________________________
 додаткові гарантії щодо працевлаштування
осіб до
(посада та звання)
35 років, які влаштовуються на роботу вперше
______________________________ _____________________________
(ст. 196 кЗпП)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Більше інформації при зверненні
до Державної служби зайнятості
м. київ, вул. Еспланадна, 8/10,
тел.: (044) 284-38-94

Безкоштовна консультація юриста:

0 800 308 100
legal100.org.ua

