
Офіційне працевлаштування – 

обов’язок роботодавця 

Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується.  Це конституційне положення деталізується у 

ст. 2 КЗпП України, якою визначено основні трудові права 

працівників.  

 

Належне оформлення трудових відносин є 

обов’язком сторін трудового договору.  

 

Порядок належного оформлення трудових 

відносин: 

 укладення у письмовій формі, трудового договору 

(контракту)  оформленого наказом чи розпорядженням 

власника або уповноваженого ним органу, з яким 

необхідно ознайомити працівника  

 (ст. 24 КЗпП України) 

 повідомлення органів Державної фіскальної служби про 

прийняття працівника на роботу в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України  

(ст. 24 КЗпП України, Постанова КМУ від 17.06.2015 №413) 

 внесення роботодавцем запису до трудової книжки, 

поданої працівником у встановленому порядку  

(постанова КМУ від 27.04.1993 N 301, Інструкція про 

порядок ведення трудових книжок працівників) 

 інформування працівника про умови праці, ознайомлення 

з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, визначення  працівникові робочого 

місця та проведення інструктажу з техніки безпеки  

(ст. 29 КЗпП України) 

 за умови використання праці іноземців або осіб без 

громадянства — отримання  відповідного дозволу у 

встановленому законодавством порядку  

(ст. 8 Закону України «Про зайнятість населення») 

 

За порушення законодавства про працю в частині 

неналежного оформлення трудових відносин, роботодавець 

несе відповідальність:  

 адміністративну (ч.3 ст. 41 КУпАП); 

 кримінальну (ст. 172 КК України); 

 фінансову санкцію у вигляді штрафу (ст. 265 КЗпП).  

 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень 

законодавства про працю. 

 

 

 

Звертаємо увагу! 

Роботодавець повинен оформити працівника на роботі у 

встановленому порядку з першого дня виконання ним 

трудової функції. Таким чином, до того часу, поки не 

відбулося належне оформлення трудових відносин, 

працівник не може приступити до виконання своїх 

обов’язків. Зокрема, не відповідає вимогам законодавства  

спроба замінити легальне працевлаштування так званим 

“стажуванням” у розумінні, відмінному від визначеного 

законом. За вказане порушення відбувається притягнення до 

відповідальності, встановленої законом. Тільки громадяни, 

які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити 

стажування (професійне навчання працівників на 

виробництві) на тому чи іншому підприємстві. Після 

закінчення стажування підприємство зобов’язується 

прийняти працівника на роботу. 

 

 

 

 

Консультації щодо належного оформлення трудових 

відносин можна отримати: 

 

Зателефонувавши за номером   

(032) 235-76-73, (032) 235-48-42 

 

Направивши листа на адресу  

пл. Міцкевича, 8, м. Львів, 79005 

  

Направивши електронного листа на адресу  

13lv@dsp.gov.ua 

  

     Завітавши особисто у громадську приймальну   

м. Львів, вул. Валова, 31 

 

Корисну інформацію можна отримати і на  

офіційному веб-сайті  

                 http://lviv.dsp.gov.ua/ 
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Official employment means 

employers responsibility 

According to article 43 of the Constitution of Ukraine, everyone 

has the right on labour, including the possibility to earn one's 

living by working, which he freely chooses or freely accepts. This 

constitutional position is detailed in article 2 Labour Code of 

Ukraine (hereinafter-LC of Ukraine), which defines the main 

labour rights of employees. 

 

Proper registration of labour relations is the responsibility of 

employment contract parties. 

 

Procedure of registration of employment 

relationship consist of: 

 the conclusion employment contract in written form, which is 

formed by order or instruction of the owner (or his 

representative body) which must be represented to employee 

(article 24 LC of Ukraine) 

 notice to the State Fiscal Department bodies about employees 

acceptance according to established rules of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine  

(article 24 LC of Ukraine, Decree of CMU from 17.06.2015 

№413) 

 employer making a record in employee's labour book in 

established order  

(Decree of CMU from 27.04.1993 № 301, Manual of order to 

filling the employee's labour books) 

 information to employers on working conditions, introduction 

to job profiles and domestic labour regulations rules, 

employee workplace designation and safety training  

realization 

 (article 29 LC of Ukraine) 

 in the case of the employment of foreigners and stateless 

persons is expected to obtaining a permit in accordance with 

law  

(article 8 of Law of Ukraine "About the employment of 

population") 

 

Employer is administratively (part 3 article 41 Code of Ukraine 

on Administrative Offences), criminally (article 172 The 

Criminal Code of Ukraine) liable and has the financial sanctions 

in form of a fine (article 265 LC of Ukraine) for violation of the 

labour legislation in the point of improper registration of labour 

relations. 

 

Payment of fines does not absolve employers from elimination of 

violation of labour legislation. 

 

 

 

Draw attention!  

The employer must register  employee in established order since  

the first day of the working function realization. In this way 

employee can not start to perform his responsibilities before 

proper registration of labour relations. In particular, try to replace 

legal employment by so-called “training”, who means different 

from the law determination does not conform to the legislation 

requirements. Only citizens which have unemployed official 

status can have training (professional education of employees on 

manufacturing ) at one or another factory. After studying the 

factory is obliged to approve the employee.  

 

 

For getting advice about proper registration of labour 

relations: 

 

Call  

(032) 235-76-73, (032) 235-48-42 

 

Send letter 

Mickiewicz Square, 8, Lviv, 79005 

  

Send e-mail 

13lv@dsp.gov.ua 

  

     Personally visit the public reception 

Lviv, st. Valova, 31 

 

Also you can get useful information on the official 

website The Main Department of  

SLS in Lviv region   

                   http://lviv.dsp.gov.ua/ 
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