Особливості
контрактом

роботи

за

Працівник реалізує право на працю, укладаючи трудовий договір
про роботу на підприємстві, в установі, організації або з
фізичною особою-підприємцем, в тому числі трудовий договір у
вигляді контракту.

Статтею 21 КЗпП України передбачено, що особливою формою
трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права,
обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі
матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації
праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі
дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Контракт укладається для максимального використання
індивідуальних здібностей працівника, наданням додаткових
стимулів для максимальної віддачі, підвищення максимальної
відповідальності його сторін тощо.

Сторонами контракту є працівник, який повинен особисто
виконувати покладені на нього трудові обов’язки, та власник
або уповноважений ним орган.

Контракт відрізняється від звичайного трудового договору
такими особливостями:

особливо укладається в письмовій формі;
у контракті можуть установлюватися додаткові (крім

зазначених у законодавстві) підстави щодо його
розірвання;
контракт має строковий характер;
сфера застосування контракту визначається законами
України.

Сторони мають можливість установлювати додаткові заходи щодо
взаємодії відповідальності з одночасним надання пільг
і
переваг, які мають бути зафіксовані в контракті і не будуть
вважатися такими, що погіршують становище працівника порівняно
з чинним законодавством України.

Контракт укладається у випадках, коли трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру майбутньої роботи, або інтересів працівника та в
інших випадках, передбачених законодавством.

Якщо законом укладання контракту не передбачено, то власник
або уповноважений ним орган не має права укладати з
працівником контракт, навіть якщо буде згода сторін.

У разі укладення контракту власник або уповноважений ним орган
оформлює наказ (розпорядження) про прийняття працівника на
роботу та подає повідомлення центральному 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.

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно
з чинним законодавством, угодами і колективним договором,

вважаються не дійсними.

Джерело: Держпраці.

