Виключення
товариства
з
відповідальністю

учасника
обмеженою

У разі створення господарського товариства, зокрема товариства
з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), його учасники
переслідують визначену однакову для всіх мету та керуються
єдиними принципами розвитку й ведення бізнесу. Однак згодом,
як часто буває на практиці, взаєморозуміння та бажання
учасників діяти спільно вичерпується і кожен починає
переслідувати особисті інтереси, що суперечать колективним.
Через це учасник навмисне перестає виконувати свої обов’язки
або виконує їх неналежним чином, перешкоджає своїми діями
досягненню цілей товариства, блокує ухвалення важливих рішень.
Прояви
такої
поведінки
учасника
можуть
бути
найрізноманітнішими, наприклад: не дотримується вимог
установчих документів товариства; не виконує рішень загальних
зборів та інших органів управління товариства; поширює
конфіденційну інформацію, що може завдати шкоди діловій
репутації товариства або призвести до фінансових збитків;
перешкоджає проведенню загальних зборів учасників товариства,
не з’являючись на них, що призводить до відсутності кворуму;
голосує на загальних зборах проти ухвалення рішень з питань,
що є важливими для діяльності товариства (укладення, схвалення
правочинів, зміна діяльності, зміна виконавчого органу тощо)
або взагалі не голосує; уносить до порядку денного питання,
які не відповідають меті діяльності товариства. До 07.06.18 р.
норми Цивільного кодексу (далі – ЦК), Господарського кодексу
(далі – ГК) та Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про
господарські товариства» (далі – Закон № 1576) надавали
загальним зборам право виключати «недобросовісних!» учасників
з товариства. Однак 07.06.18 р. набув чинності Закон від
06.02.18 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275), який

замінив норми Закону № 1576 щодо регулювання товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю, а з ЦК взагалі
вилучив підрозділ 4 § 1 гл. 8 «Товариство з обмеженою
відповідальністю» (ст. 140–151). У Законі № 2275 істотно
змінився у порівнянні із Законом № 1576 підхід до виключення
учасника з товариства. Відтепер виключення учасника товариства
можливе в таких випадках. 1. У разі прострочення внесення
вкладу учасником (ст. 15 Закону № 2275). Якщо учасник
прострочив внесення вкладу чи його частини (а за новим Законом
стандартний строк – 6 місяців, якщо інше не встановлено
статутом), то виконавчий орган (далі – ВО) товариства повинен
надіслати йому письмове попередження про прострочення. Таке
попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно
вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для
погашення заборгованості. Додатковий строк установлюється ВО
чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів. Якщо
учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом
наданого додаткового строку, то ВО товариства має скликати
загальні збори учасників, які можуть виключити учасника
товариства через заборгованість із унесення вкладу. 2. У разі
відсутності спадкоємців чи правонаступників (ст. 23 Закону №
2275). За Законом № 2275 у разі смерті або припинення учасника
товариства його частка переходить до його спадкоємця чи
правонаступника без згоди учасників товариства. А з ЦК було
вилучено ч. 1 ст. 100, яка передбачала, що право участі в
товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо
передаватися іншій особі. У разі смерті, оголошення судом
безвісно відсутнім або померлим учасника-фізособи чи
припинення учасника-юрособи, частка якого у статутному
капіталі товариства становить менше 50 %, та якщо протягом
року із дня закінчення строку для прийняття спадщини,
установленого законодавством, спадкоємці (правонаступники)
такого учасника не подали заяву про вступ до товариства
відповідно до закону, товариство може виключити учасника. Таке
рішення ухвалюється без урахування голосів учасника, який
виключається. Якщо частка такого учасника у статутному
капіталі товариства становить 50 % або більше, товариство може

ухвалювати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без
урахування голосів цього учасника. Цікаво: цивільна
правоздатність фізособи припиняється в момент її смерті (ч. 4
ст. 25 ЦК), а цивільна правоздатність юрособи – із дня
внесення до Єдиного державного реєстру запису про її
припинення (ч. 4 ст. 91 ЦК). Отже, зі смертю фізособи або
припиненням юрособи припиняється їх статус як учасника
товариства,
а
тому
говорити
про
виключення
померлого/припиненого учасника юридично некоректно. Важливо:
рішення про виключення учасника з товариства не може
ухвалюватися шляхом опитування. Оскільки такі підстави тепер
не передбачені законом, навіть наявність їх у статуті
товариства не може бути причиною для виключення учасника! Як
не дивно, але Законом № 2275 передбачено лише дві
(вищевказані) підстави для виключення учасника з товариства.
Тож відтепер, якщо поведінка учасника товариства буде
недобросовісною або протиправною, примусово вилучити його зі
складу учасників товариства не вдасться. Закон № 2275
не
містить окремих норм щодо примусового виключення. Хоча ЦК та
Закон № 1576 містять норми, які дозволяють простою більшістю
голосів учасників виключити учасника зі складу товариства,
якщо він систематично не виконує чи неналежно виконує
обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей
товариства. Зокрема, відповідно до Закону № 1576 підставами
для прийняття рішення про виключення з товариства є:
систематичне невиконання учасником обов’язків; неналежне
виконання ним обов’язків; перешкоджання своїми діями
досягненню цілей товариства (ст. 64); невнесення (унесення
неповністю) свого вкладу до статутного капіталу товариства (ч.
2 ст. 52). Зверніть увагу: згідно із законодавчими змінами
виключити учасника можна лише у двох випадках: у разі
невнесення вкладу до статутного капіталу в установлений строк
(п. 1 ч. 2 ст. 15 Закону № 2275); у разі смерті (припинення)
учасника, якщо спадкоємці (правонаступники) своєчасно не
звернулися із заявою про вступ до товариства (ч. 2 ст. 23
Закону № 2275). Пояснити такі кардинальні зміни можна тим, що
існуючі раніше правові підстави для виключення учасника завжди

залишали сумніви щодо правомірності, чесності та
справедливості. До того ж, досить часто вони застосовувалися
для виключення учасника, який є «неугодним» іншим учасникам. З
іншого боку, що робити, коли учасник перешкоджає своїми діями
чи бездіяльністю нормальному функціонуванню товариства і його
виключення є єдиною можливістю забезпечити нормальну
діяльність товариства? Право на звернення до суду Якщо закон
уже не дозволяє вищому органу товариства позбутися учасника за
систематичне порушення ним зобов’язань, передбачених законом
чи статутом, то можна скористатися правом на судовий захист і
звернутися до суду з вимогою про виключення недобросовісного
учасника. Сформована судова практика, підтримана Верховним
Судом України, полягає в тому, що виключення учасника з
товариства належить до виключної компетенції загальних зборів.
Такий висновок зроблено в постанові ВСУ від 18.04.18 р. у
справі № 922/1590/17 з посиланням на ст. 59 Закону № 1576 та
ст. 145 ГК. Суд може перевірити рішення загальних зборів на
відповідність його чинному законодавству, установивши, які
саме факти невиконання обов’язків стали підставою для
виключення учасника, у чому полягає систематичність
невиконання учасником його обов’язків тощо (постанова ВСУ від
17.04.18 р. у справі № 922/1671/16). Виняткова компетенція
полягає в тому, що лише один орган (збори учасників) може
вирішувати питання про виключення учасника з товариства по
суті. Це питання ні в якому разі не може бути передане на
вирішення виконавчому органу. Рішення про виключення учасника
з ТОВ ухвалюється ТОВ в особі вищого органу – загальних зборів
учасників, а не учасниками як такими або судом. Проте однією з
найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту
прав і свобод особи є закріплення права на судовий захист.
Відповідно до ст. 55 Конституції України кожен має право будьякими, не забороненими законом, засобами захищати свої права
від порушень і посягань. Цієї думки дотримується і
Європейський суд з прав людини. У його рішенні від 02.11.04 р.
(справа «Трегубенко проти України») зазначено, що усунення
(виключення) розгляду окремої категорії спорів з-під
юрисдикції судів суперечить праву на доступ до суду,

гарантованому ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й
основних свобод. Судова практика також містить положення, які
стають на захист судового врегулювання цього питання. Так, в
окремій думці судді Верховного Суду Мамалуй О.О. від 18.04.18
р. у справі № 922/1590/17 зазначено: «Положення Цивільного
кодексу України та Закону України «Про господарські
товариства» не містять заборони щодо вирішення в судовому
порядку спору про виключення учасника з товариства з обмеженою
відповідальністю». Отже, суд в Україні може розглядати спір
про виключення учасника з товариства і, виходячи з конкретних
обставин справи, ухвалювати судове рішення з цього питання.
Важливо: Закон № 2275 не містить ні порядку виключення, ні
підстав для такого виключення, ні згадки про виключну
компетенцію загальних зборів у цьому питанні, ні вимоги щодо
кворуму, необхідного для правомочності загальних зборів, ні
вимоги до порядку ухвалення рішення із зазначеного питання.
Проте існують процедури заочного голосування та підписання
протоколу одноосібно головою загальних зборів. За таких
обставин, а також якщо в установчих документах чітко не
врегульовано питання виключення учасників, їм може загрожувати
протиправне позбавлення права участі в товаристві. Отже,
аналіз змісту Закону № 2275 показує, що в ньому багато
прогалин, колізій та невизначеностей. Тому ця правова
невизначеність зобов’язує учасників товариств прискіпливо
ставитися до розробки установчих документів, оскільки саме
вони стануть єдиною запорукою стабільної господарської
діяльності товариства. Зважаючи на останні зміни до
законодавства, малоймовірно, що суди почнуть зобов’язувати
учасників до виконання певних дій, хоча права на судовий
захист ніхто не скасовує. Тому інструментом захисту для
учасників має бути корпоративний договір, який цілком
правомірно встановлюватиме порядок реалізації повноважень та
дій учасника, а також санкції за недобросовісне виконання
таких дій. Звісно, законодавець не залишив учасників ТОВ
напризволяще і замість, хоч і спірних, але звичних норм про
примусове виключення учасника пропонує учасникам врегулювати
всі свої правовідносини та порядок управління товариством у

корпоративному договорі. Корпоративний договір давно й
ефективно застосовується в багатьох країнах і може передбачати
всі можливі проблемні ситуації та способи їх розв’язання.
Іншими словами, він дозволяє не лише запобігти виникненню
проблеми, але й заздалегідь передбачити способи її усунення.
Практичні поради Виключаємо «зайвого» учасника через механізм
збільшення статутного капіталу Запроваджений Законом № 2275
механізм збільшення статутного капіталу дозволяє контролюючим
учасникам позбавлятися від інших учасників. Особливо таке може
практикуватись у товариствах з великою кількістю так званих
«пасивних» учасників. Алгоритм дій щодо виключення
«недобросовісних», на думку контролюючого учасника, партнерів
може бути таким: 1) на загальних зборах ухвалюється рішення
про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок
додаткових вкладів учасників (ч. 1 ст 18 Закону № 2275); 2)
учасники товариства вносять додаткові вклади протягом строку,
установленого рішенням загальних зборів учасників (ч. 5 ст. 18
Закону № 2275); 3) контролюючий учасник своєчасно вносить свій
вклад
до
статутного
капіталу
товариства.
Доля
«недобросовісних» учасників у товаристві залежатиме від
належного виконання обов’язку з унесення вкладу. Здебільшого
негативно налаштовані «недобросовісні» учасники не стежать за
життям товариства або навмисне ігнорують обов’язки з майнової
участі в його діяльності; 4) після закінчення строку,
установленого рішенням загальних зборів учасників, виконавчий
орган (далі – ВО) товариства надсилає учасникам, які
прострочили внесення вкладу чи його частини, письмове
попередження про таке прострочення (ч. 1 ст. 15 Закону №
2275); 5) якщо учасники товариства не внесли вклад протягом
наданого додаткового строку, то ВО товариства скликає загальні
збори учасників, які можуть ухвалити рішення про виключення з
товариства учасника, який має заборгованість із унесення
вкладу (п. 1 ч. 2 ст. 15 Закону № 2275). Як несумлінний
учасник усупереч волі товариства може залишитись у його складі
навіть за наявності підстав і необхідної кількості голосів для
ухвалення рішення про виключення Учасник Іванов протягом 6
місяців з дати державної реєстрації ТОВ уніс тільки частину

належного від нього вкладу. Оскільки він прострочив унесення
частини вкладу, ВО товариства згідно з ч. 1 ст. 15 Закону №
2275 має надіслати йому письмове попередження про
прострочення. Попередження має інформувати про невнесення
своєчасно частини вкладу та про додатковий строк, наданий для
погашення заборгованості. Додатковий строк установлюється ВО
чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів. До
закінчення строку, визначеного в попередженні, Іванов згідно з
ч. 3 ст. 21 Закону № 2275 може відчужити частину своєї частки,
яка є оплаченою, іншим особам (наприклад, синові). Щоб ця
частина частки потрапила до сина без застосування норми про
переважне право (ст. 20), таке відчуження здійснюється шляхом
міни або дарування. Після того як ТОВ ухвалить рішення про
виключення Іванова через невнесення ним вкладу для погашення
заборгованості протягом наданого додаткового строку (п. 1 ч. 2
ст. 15 Закону № 2275), Іванов може вже наступного дня знову
набути статусу учасника цього товариства. Для цього дружина
подарує йому раніше отриману від нього в дар частину частки.
Унаслідок такої «схеми» перед товариством знову постане
питання, як позбутися несумлінного учасника. Як звести до
мінімуму протиправні дії «недобросовісних» учасників
товариства Установити певну міру «покарання» (у грошовому
еквіваленті) учаснику корпоративного договору за порушення
його умов. Розмір «покарання» має бути значним для порушника –
здебільшого це буде засторогою щодо вчинення порушення.
Головна мета корпоративного договору – забезпечити
надефективне управління та результативну діяльність. Учасники
ТОВ та АТ у корпоративному договорі можуть домовитися про
зобов’язання: реалізовувати свої права в конкретний спосіб;
утриматися (відмовитися) від реалізації своїх прав; голосувати
у спосіб, передбачений корпоративним договором, на загальних
зборах; узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням
товариством; придбавати частки у статутному капіталі (акції)
за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі
обставин; відчужувати частки у статутному капіталі (акції) за
певною ціною чи за умови настання визначених у договорі
обставин; утримуватися від відчуження часток (акцій) до

настання визначених у договорі обставин. Тож висновок дуже
простий і зрозумілий: у разі створення ТОВ одним статутом не
обійтися (до того ж, законодавчі вимоги до нього зведено до
мінімуму). Законом № 2275 регламентовано застосування такого
правового інструменту, як корпоративний договір. Використання
його в діяльності товариства – це не просто рекомендація, а
наполеглива порада. Це дасть змогу забезпечити: стабільність
та послідовність в ухваленні найважливіших для товариства
рішень; ефективну професійну діяльність її учасників;
утримання учасників від «протиправних» дій, що можуть
зашкодити товариству, та притягнення до відповідальності
учасників за такі діяння.
Подробнее по ссылке: Джерело

Оновлений
план-графік
перевірок ДФС України на 2019
рік
Завантажити

КВАЛІФІКАЦІЙНА

ГРУПА

З

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
Саме кваліфікаційна група визначає рівень знань працівника з
електробезпеки. Всього існує п’ять групи, вимоги до кожної з
яких містяться в Правилах безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів
(затверджені
наказом
Держнаглядохоронпраці
від
09.01.1998
№
4;
НПАОП
40.1-1.21-98; далі — ПБЕЕС). Групу присвоюють залежно від
стажу роботи працівника

в електроустановках.

МІНІМАЛЬНИЙ СТАЖ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ
ПРИСВОЄННЯ ГРУПИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

При визначенні мінімального стажу роботи в електроустановках
понад 1000 В, робота в електроустановках до 1000 В не
враховується. ПБЕЕС не містять жодних вимог до стажу роботи
для присвоєння І групи з електробезпеки та видачі посвідчень з
присвоєнням І групи.
Стаж роботи не єдиний критерій для присвоєння групи з
електробезпеки.
Розглянемо критерії характерні для кожної групи.

І ГРУПА
Дана група може бути присвоєна будь-якому працівнику незалежно
від посади чи фаху. Особливою умовою є проходження інструктажу
для роботи в електроустановках, що має бути зафіксовано в
журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Даний
інструктаж проводить відповідальна особа з не нижче ІІІ групою
електробезпеки.
Нормативно-правові акти не мають чітких роз’яснень з деяких
питань, зокрема:
Яка різниця між присвоєнням першої групи та інструктажем
з електробезпеки?
Чи необхідно повторно підтверджувати знання?
Необхідно вести спеціальний журнал реєстрації
інструктажів чи можливе використання додатка 6 до
Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці (затверджене
наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15)?
Оформлення якого виду інструктажу передбачає І група
електробезпеки?
Багато підприємств шукають відповіді на ці питання у вже
нечинних Правилах технічної експлуатації електроустановок
споживачів, які були чинні в Україні на підставі постанови ВРУ
«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-ХІІ.
Схожі вимоги є у деяких нормативних документах, наприклад,
пункті 12.3.5 Правил охорони праці при експлуатації баз,
складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт
на об’єктах оптової торгівлі (затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці від 08.05.1996 № 78; НПАОП
63.12-1.03-96).

ІІ-V ГРУПИ
Для присвоєння ІІ-V групи необхідні

знання небезпеки роботи в електроустановках;
вміння застосувати необхідні правила безпеки для роботи;
знання будови самих електроустановок та принципів їх
діяльності;
вміти надати першу допомогу.
Також, працівники повинні знати компонування електроустановок
та вміти організувати безпечне виконання робіт. Для V групи
необхідно також розуміти, чим обумовлені вимоги конкретних
пунктів Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів (затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 25.07.2006 № 258; далі — ПТЕЕС) та
ПБЕЕС.
Група з електробезпеки може бути присвоєна лише після того, як
працівник пройде навчання та складе іспит на знання технічної
експлуатації електроустановок.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ
ЗНАНЬ РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.
Керівник підприємства своїм наказом створює центральну комісію
та комісію структурних підрозділів із перевірки знань, а також
затверджує список працівників які проходитимуть навчання та
складатимуть іспит.
Зазвичай головою центральної комісії є керівник підприємства
або його заступник. До комісії також входять особа,
відповідальна за електрогосподарство (з групою з
електробезпеки не нижче ІV), спеціалісти підрозділу
підприємства з охорони праці, представники юридичних,
виробничих, технічних служб, представник профспілки або
уповноважена працівниками особа з питань охорони праці.
Комісії підрозділів очолюють їх керівники після проходження
перевірки знань в центральній комісії та особа, відповідальна
за електрогосподарство.
Комісія має складатись не менше ніж з трьох осіб.

Якщо створити власну комісію немає можливості, працівники
проходять навчання та складають іспити у спеціалізованих
навчальних закладах.
Джерело.

Оплата праці у святкові та
вихідні
дні:
поради
для
працівників
Конституцією України передбачено, що кожен, хто працює, має
право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів
щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної
відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний
час.
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість
відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та
святкові дні, а також інші умови здійснення цього права
визначаються законом.
Кого можуть залучати до роботи у вихідні

дні?

Існують працівники, які вимушені виходити на роботу під час
вихідних та святкових днів. Кодекс законів про працю визначає
порядок надання вихідних днів на безперервно діючих
підприємствах, в установах, організаціях. Так, на
підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи
яких неможливе з виробничо-технічних умов або через
необхідність безперервного обслуговування населення, а також
на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних з роботою

транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово
кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що
затверджується власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) підприємства,
установи, організації.
Як компенсовують роботу у вихідний день?
Робота у вихідний день може компенсуватися наданням іншого дня
відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. При
цьому, вид компенсації за роботу у вихідний день (подвійна
оплата чи інший день відпочинку) визначається за згодою
сторін, тобто роботодавця та працівника.
Чи існують особливості роботи напередодні вихідних?
Так, тривалість роботи при шестиденному робочому тижні
напередодні вихідних днів не може перевищувати 5 годин.
Кого заборонено залучати до роботи у вихідні дні?
Забороняється залучати до роботи у вихідні дні за будь-яких
обставин вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох
років, а також працівників молодше вісімнадцяти років.
Як діяти, якщо з вихідним
день?

збігається святковий або неробочий

У випадку, коли з вихідним днем збігається святковий або
неробочий день, перелік яких вказано у Кодексі законів про
працю, вихідний день переноситься на наступний після
святкового або неробочого. Тобто, після Великодня, який у
законодавстві є святковим, наступний понеділок буде вихідним.

Зміст статуту товариства з
обмеженою відповідальністю
Зміст статуту товариства з
обмеженою відповідальністю
З 17 червня 2018 року вступив в дію Закон України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі –
Закон), що вносить зміни щодо правового регулювання діяльності
товариств з обмеженою відповідальністю (далі – товариства) в
Україні.
Відповідно до частини 5 статті 11 Закону у статуті товариства
зазначаються відомості про: повне та скорочене (за наявності)
найменування товариства,
органи управління товариством, їх
компетенцію, порядок прийняття ними рішень та порядок вступу
до товариства та виходу з нього.
Аналогічні вимоги щодо змісту стутуту викладено у цивільному
законодавстві, зокрема згідно частиною 1 статті 88 Цивільного
кодексу України у статуті товариства вказуються найменування
юридичної особи, органи управління товариством, їх
компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до
товариства та виходу з нього.
Особливості щодо змісту статуту товариства викладені у
господарському законодавстві. Частиною 2 статті 82
Господарського кодексу України установчі документи
господарського товариства повинні містити відомості про вид
товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників
та учасників, склад і компетенцію органів товариства та
порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з
яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість

голосів, відомості про розмір часток кожного з учасників,
розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, найменування
суб’єкта господарювання, мета і предмет господарської
діяльності, склад і компетенція його органів управління,
порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна,
розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та
ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
Враховуючи, що Закон визначає чітко лише три обов’язкові
умови, що повинен відображати статут товариства, можна зробити
висновок, що закріплення решти питань в статуті здіснюються
відповідно до волі учасників.
Диспозитивність вимог Закону щодо змісту статуту товариства не
є абсолютною, оскільки в окремих випадках Закон зобов’язує
учасників визначитись щодо регулювання тих чи інших ситуацій в
діяльності товариства:
Вимога
Встановити обмеження щодо зміни
співвідношення часток
Учасників/Засновників
Зазначити строк, протягом якого
кожен Учасник/Засновник ТОВ
повинен повністю внести свій
вклад
Визначити додатковий строк,
наданий для погашення
заборгованості, якщо
Учасник/Засновник прострочив
внесення вкладу чи його частини

Норма
ч.3
ст.12

ч.1
ст.14

ч.1
ст.15

Встановити інші:
– строки для внесення додаткових
вкладів Учасниками/Засновниками;
– можливість
Учасників/Засновників вносити
додаткові вклади без дотримання
пропорцій їхніх часток у
Статутному капіталі;
– право лише певних
Учасників/Засновників вносити
додаткові вклади;
– виключити етап внесення
додаткових вкладів лише тими
Учасниками/Засновниками ТОВ, які
мають переважне право;

ст.
18

Встановити інший, ніж передбачено
в Законі, порядок:
– реалізації переважного права
Учасників/Засновників ТОВ;
– розподілу відчужуваної частки
(частини частки) між іншими
Учасниками/Засновниками ТОВ;

ч.6
ст.20

– відмови від реалізації
переважного права
Учасників/Засновників ТОВ.
Встановити, що відчуження частки
(частини частки) та надання її в
заставу допускається лише за
згодою інших
Учасників/Засновників ТОВ

ч.2
ст.21

Закріпити власний строк, протягом
якого може бути прийняте рішення
щодо надання згоди на вихід
ч.3
Учасника/Засновника ТОВ, частка ст.24
якого у Статутному капіталі
становить 50 або більше відсотків

Встановити інші строк, порядок,
розмір та спосіб проведення
розрахунків
з
ч.12
Учасником/Засновником,
що
ст.24
виходить з ТОВ, а також порядок
вибору
суб’єкта
оціночної
діяльності
Визначити період за який можуть
виплачуватися
дивіденди
та
ч.3
встановити
строк
у
я к и й ст.26
здійснюється їх виплата
Установити додаткові обмеження
виплати дивідендів, крім тих, що
передбачені Законом
Передбачити кількість голосів,
яку має кожен Учасник/Засновник
ТОВ на загальних зборах
Учасників/Засновників ТОВ

ч.2
ст.27

ч.3
ст.29

Віднести до виключної компетенції
загальних
зборів
Учасників/Засновників
ТОВ
вирішення будь-яких інших питань,
окрім тих, що передбачені Законом
Встановити

додаткові

випадки

скликання загальних зборів

ч.4
ст.30

ч.1
ст.31

Визначити орган, уповноважений на
скликання
загальних
з б о р і в ч.1
Учасників/Засновників, відмінний ст.32
від виконавчого органу ТОВ
Зазначити інший строк та спосіб
ч.3,
повідомлення
4
Учасників/Засновників ТОВ про
ст.32
проведення загальних зборів

Викласти
власний
порядок
ознайомлення з документами та
ч.11
інформацією, необхідними для
ст.32
розгляду питань порядку денного
на загальних зборах
За власним бажанням встановити
місце
проведення
з а г а л ь н и х ч.7
зборів,
відмінне
в і д ст.33
місцезнаходження ТОВ
Визначити порядок прийняття
рішень загальних зборів шляхом ч.1
відкритого голосування чи будь- ст.34
яким іншим чином
Встановити іншу кількість голосів
Учасників/Засновників ТОВ (але не
менше, ніж більшість голосів),
необхідну для прийняття рішень з ч.5
питань порядку денного загальних ст.34
зборів,
крім
рішень,
які
відповідно до Закону приймаються
одностайно

Закріпити можливість прийняття
рішення
загальних
зборів
Учасників/Засновників
шляхом
опитування; викласти додаткові
питання, крім тих, що визначені
законом, рішення з яких не може
бути прийняте шляхом опитування; ч.1,
передбачити хто може виступати 3, 4,
ініціатором
опитування;
7,
встановити вимоги до засвідчення 10,
волевиявлення
11
Учасників/Засновників під час ст.36
опитування,
у
тому
числі
необхідність
нотаріального
засвідчення справжності підпису
Учасників/Засновників;
передбачити
інші
питання
процедури проведення опитування
Визначити вид виконавчого органу
– одноособовий/колегіальний, його
назву, порядок обрання членів
ч.4,
колегіального виконавчого органу
5, 6
та
його
голови,
порядок
ст.39
голосування – щодо кожного
кандидата/списком/кумулятивним
голосуванням/в іншому порядку
Встановити обмеження щодо суми,
типу, предмета правочинів, для
п р и й н я т т я р і ш е н н я щ о д о я к и х ч.7
голова колегіального виконавчого ст.39
органу має скликати засідання
виконавчого органу ТОВ

Зазначити
перелік
питань,
прийняття рішення щодо яких
вимагатиме певної кількості ч.8
голосів але більш ніж 50% усіх ст.39
членів колегіального виконавчого
органу
Закріпити можливість кожного або
окремих членів колегіального
виконавчого органу діяти від
імені ТОВ без довіреності або ч.10
необхідність усіх чи окремих ст.39
членів виконавчого органу вчиняти
дії від імені ТОВ без довіреності
виключно разом
Передбачити,

що

повноваження

будь-якого з членів колегіального
виконавчого органу можуть бути
припинені або будь-хто з них може ч.13
бути тимчасово відсторонений від ст.39
виконання своїх повноважень лише
шляхом обрання нового члена чи
тимчасового виконувача обов’язків
Викласти
власний
порядок
здійснення оплати за проведення
аудиту фінансової звітності ТОВ

ч.3
ст.41

Визначити коло осіб ТОВ, які є ч.1
посадовими особами ТОВ
ст.42
Зазначити підстави розірвання ч.8
договору з посадовими особами ТОВ ст.42
Встановити особливий порядок
надання згоди уповноваженими на
те органами ТОВ на вчинення
значних правочинів (ч.1, 3 ст.44

Визначити коло осіб, укладання
правочинів з якими буде вважатися п.4
правочином із заінтересованістю ч.1,
т а п о р я д о к н а д а н н я з г о д и н а ч.2
вчинення правочинів, щодо яких є ст.45
заінтересованість
У випадку, якщо зазначені положення не будуть визначені в
статуті або статутом не буде встановлено інший ніж закріплено
в Законі механізм їх реалізації, діятимуть норми Закону.
За бажанням Учасників/Засновників ТОВ у статуті може бути
передбачено:
Розмір часток Учасників/Засновників
ТОВ у Статутному капіталі можна
додатково визначати у відсотках

ч.2
ст.12

Необхідність повідомлення
Учасників/Засновників ТОВ про вихід
Учасника/Засновника частка якого у
статутному капіталі становить менше

ч.1
ст.24

50 відсотків, згода на вихід якого
не вимагається
Засоби електронних комунікацій

ч.5

Учасників/Засновників

ст.36

Утворення наглядової ради

ст.38

Можливість підписання статуту одним
з Учасників/Засновників, якщо у
загальних зборах прийняли участь усі
учасники і уповноважили на таке
підписання одного з
Учасників/Засновників

ч.3
ст.11

Право Учасника/Засновника
здійснювати управління ТОВ
безпосередньо, без укладання
трудового договору та без
нарахування заробітної плати

ч.2
ст.65
ГКУ

Ви зможете замовити професійні послуги від фахівців нашої
Компанії.

Документи пільгових категорій
громадян
Документи пільгових категорій
громадян
№

Пільгові категорії

1

Один із батьків* (опікун**), на утриманні якого знаходиться дитина (діти) віком до 6 років

2

Один із батьків* (опікун**), який без участі другого
з батьків виховує дитину віком до 14 років

3

Підтвердний документ

Копія свідоцтва про народження дитини

Один із батьків* (опікун**), який без участі другого

Копія пенсійного посвідчення дитини, де є

із батьків виховує дитину з інвалідністю

запис про інвалідність
Копія пенсійного посвідчення дитини, де є
запис про інвалідність або:
–

Один із батьків* (опікун**), який без участі другого
4

з батьків утримує особу з інвалідністю з дитинства
(незалежно від віку) та/або особа з інвалідністю І
групи (незалежно від причини інвалідності)

–

копія посвідчення особи, яка отримує
державну соціальну допомогу;
копія форми № 080/О «Медичний висновок

про дитину-інваліда віком до 18 років»;
–
копія форми первісної облікової
документації № 157-1/0 «Довідка до акта огляду
медико- соціальної експертної комісії»

5

Діти-сироти

Копія витягу з електронної обліковостатистичної картки дитини

Діти, позбавлені батьківської опіки, яким виповнило6

7

ся 15 років і які зі згоди одного з батьків або
опікуна можуть як виняток прийматися на роботу
Особи, які звільнилися після відбування покарання
або примусового лікування

Копія свідоцтва про народження

Копія довідки про звільнення

Молодь, тобто особи до 35 років, які закінчили або
припинили навчання в загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих закладах, звільнилися зі строкової
військової служби або альтернативної (невійськової)

8

служби (протягом 6 місяців після завершення або

Копія диплома або іншого документа про освіту.
Копія військового квитка

припинення навчання або служби) і вперше приймаються
на роботу
Особи, яким до настання права на пенсію залишилося
10 і менше років

9

10

Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою
одного з батьків або опікуна можуть як виняток

Копія паспорта

Копія свідоцтва про народження

прийматися на роботу
11

Учасники бойових дій

Копія посвідчення учасника бойових дій
Копія паспорта.

12

Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку

Копія форми первісної облікової документації №
157-1/о «Довідка до акта огляду медикосоціальної експертної комісії»

* Статус одинокої матері (батька) можна підтвердити довідкою про отримання (неотримання) допомоги за
формою додатка 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики від 19.09.06 р. № 345.
** Опікун може підтвердити свій статус копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування про встановлення опіки або піклування над такою дитиною або копією рішення суду.

Заповнення
працівника

особової

картки

Держпраці у Кіровоградській області роз’яснює, що типова форма
№П-2«Особова картка працівника» затверджена наказом Держстату
та Міноборони від 25.12.2009 р. №495/656. Це є основний
первинний документ з обліку особового складу.

Мінсоцполітики
у
листі
від
12.12.2016
р.
№1648/0/101-16/28 надало роз’яснення, що особову картку
заповнюють на всіх працівників (у тому числі на сумісників) в
одному примірнику на підставі відповідних документів:
паспорта, трудової книжки, диплома, військового квитка тощо.

Відповідно до п. 2.5 Інструкції №58 з кожним записом, що

заноситься до трудової книжки, власник або уповноважений ним
орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в
особистій картці (типова форма №П-2), в якій має повторюватися
відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).

Відомості про прийняття/переведення/звільнення на роботу
зазначають у розділі IV «Призначення і переведення» особової
картки працівника на підставі наказу (розпорядження) про
призначення на роботу, переведення чи звільнення.

Щодо відмови працівника ознайомлюватись під розписку в
особистій картці про призначення, переведення або звільнення,
то чинним законодавством не передбачено нормативно-правового
акта, що підтверджує дії працівника чи відмову у їх вчиненні,
не зафіксованих у письмовій формі. Разом з тим, на думку
Мінсоцполітики, з метою фіксації та підтвердження дій
працівника посадовими особами підприємств, установ та
організацій можливе складання акта в довільній формі.

Також, на семінарі було піднято питання щодо оформлення
трудових відносин, важливість недопущення допуску до роботи
громадян, трудові відносини з якими не укладені. Строки
виплати заробітної плати – це пріоритетний напрямок контролю
Управління Держпраці. Інспектор довів до працівників про їх
право на вчасне отримання заробітної плати, розміри штрафів за
невиконання роботодавцем вимог законодавства про працю та про
кримінальну відповідальність за наявність заборгованості із
виплати заробітної плати.

Відповідальність може бути як адміністративна так і
кримінальна. Також працівників цікавили і інші питання
законодавства про працю: тривалість щорічних основних і
додаткових відпусток, стаж, що дає право на щорічні основну та

додаткову відпустки, облік робочого часу для працівників, що
працюють згідно графіків змінності та за сумісництвом, оплата
їм днів тимчасової непрацездатності та інші.

Умови використання інформації
з сайту Компанії Вікторія та
реалізації звернень
Всі публікації в т.ч. графічні матеріали на
захищені авторським правом.

цьому сайті

Будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення і
переробка змісту матеріалів, опублікованих на сайті Компанії
Вікторія в т.ч. шляхом републікації в мережі Інтернет,
в
засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку
в електронних засобах масової інформації здійснюється на
умовах даного застереження
Будь-яке використання повністю або частково такої
інформації допускається з обов’язковим, активним, відкритим
для пошукових сервісів гіперпосиланням на першоджерело, у
вигляді: www.victorija.ua
Увага! Будь-яке використання матеріалів з сайту є
підтвердженням визнання всіх умов використання та здійснюється
на ваш власний ризик! Жодна відповідальність у зв’язку чи
внаслідок використання інформації з сайту не перекладається на
Компанію Вікторія!
Отримані звернення щодо отримання послуг, інформації тощо
можуть бути переадресовані відповідно до компетенції партнерам
Компанії Вікторія без додаткового погодження зацікавлених чи

заявників.

З повагою,
Адміністрація Компанії Вікторія

Алгоритм отримання документів
за результатами реєстраційних
дій
ІНСТРУКЦІЯ
з отримання документів

за результатами реєстрації

юридичної особи чи фізичної особи-підприємця

У зв’язку набуттям чинності 01 січня 2016 року нової редакції
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» змінився
порядок отримання інформації про реєстрацію за наслідками
проведених реєстраційних дій. Якщо раніше законодавством
передбачалось, що фізична особа – підприємець чи представник
юридичної особи повинен був обов’язково отримати виписку яка
засвідчувала факт реєстрації, а юридичній особі ще на
примірнику установчого документа (статуту, положення, тощо)
державний реєстратор проставляв відмітки, то на сьогодні
результатом проведених реєстраційних дій є інформація про
реєстрацію
на
відповідному
веб
порталі
https://kap.minjust.gov.ua/
чи
веб
–
сайті

https://usr.minjust.gov.ua/ua.
Після надання державному реєстратору документів для
реєстрації
заявнику видається опис документів в якому
вказується унікальний код який необхідно занотувати.

Для отримання відповідної інформації з веб – ресурсу
https://usr.minjust.gov.ua/ua необхідно виконати наступні дії:
За допомогою браузера відкрити
https://usr.minjust.gov.ua/ua.

сторінку

сайту

З метою перевірки інформації про реєстрацію та
завантаження документів потрібно обрати «Безкоштовний
запит на отримання відомостей».

У відповідному полі «Результат надання адміністративної
послуги» проставити галочку.

Ввести у відповідне поле занотований код з опису та
отримати відповідні документи (у даному прикладі за
результатом отримані
документи юридичної особи, у

випадку введення коду для отримання документів фізичною
– особою підприємцем – за результатом запиту можна буде
лише отримати виписку).

При використанні веб – порталу https://kap.minjust.gov.ua
необхідно зайти на нього.

З метою перевірки інформації про реєстрацію та завантаження
документів потрібно обрати «Безкоштовний запит на отримання
відомостей».

В подальшому відбудеться переадресація
на веб – сайт
https://usr.minjust.gov.ua/ua, порядок отримання відомостей з
якого було описано вище.
Потрібно пам’ятати про те, що особа, що зареєстрована фізичною
особою – підприємцем чи що подавала документи для реєстрації
юридичної особи в 2016 році, отримує відповідні відомості без

проблем. У осіб, які проводили відповідні реєстраційні дії до
2016 року,
може бути відсутня можливість отриманням
відповідних відомостей в електронному вигляді, для цього
необхідно провести реєстраційні дії, щоб сформувати виписку.

Роз’яснення Держпраці
штатного розпису

щодо

У законодавстві України штатний розпис згадується в ч. 3 cт.64
Господарського кодексу України, згідно якої підприємство
самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників, штатний розпис.
У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України
передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений
строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку
його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника
або уповноваженого ним органу у разі змін в організації
виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників. І
так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити
неможливо, він є необхідним документом для звільнення
працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання
норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.
Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України
від 27.06.2007 року № 162/06/187-07 «Щодо штатного розпису»
штатний розпис – це документ, що встановлює для даного
підприємства, установи, організації структуру, штати та
посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться
назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді.
Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного
розпису проводиться шляхом видання спеціального локального
нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість

працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за
структурними підрозділами підприємства.
Також слід зауважити, що питання, пов’язанi з облiком штатних
працiвникiв, регулюються наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 №
286, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30.11.2005
за № 1442/11722 «Про затвердження Інструкцiї зi статистики
кiлькостi працiвникiв», дiя якого поширюється на всiх
юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi
пiдроздiли, а також на фiзичних осiб – пiдприємцiв, що
використовують найману працю.
Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі
внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна
структура і чисельність, положення з оплати праці) та з
урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема
Класифікатора професій ДК 003-2010 (назви посад і професій
мають відповідати назвам у Класифікаторі).
Для бюджетних установ типова форма затверджена наказом
Міністерства фінансів України № 57 вiд 28.01.2002 р. Ось ці
дві форми: звичайна форма, типова форма.
Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
______________________ гривень
_____________________________
(посада)
_____________________________
(підпис керівника)
(ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік)
М. П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік
_____________________________________________________
(назва установи)
№
з/п

Назва структурного
підрозділу та посад

Кількість штатних
посад

Посадовий оклад
(грн.)

Фонд заробітної плати на
місяць за посадовими
окладами (грн.)

1

2

3

4

5

1
2
3
Усього

х

Керівник

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового
підрозділу
М.П.

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Затверджую штат у кількості _____
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати
______________________ гривень
_____________________________
(посада)
_____________________________________
(підпис керівника)
(ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік)
М. П.
ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік
______________________________
(назва установи)
№
з/п

Назва структурного
Кількість
підрозділу та
штатних посад
посад

Посадовий
оклад (грн.)

Надбавки
(грн.)

Доплати
(грн.)

Фонд заробітної плати
на місяць (грн.)

Фонд заробітної плати на
_____ рік (грн.)

Керівник

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

_____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П

Період дії штатного розпису можна не вказувати. Якщо не
вказати період його дії, то можна застосовувати його впродовж
всієї діяльності підприємства до внесення до нього змін і
доповнень.
Обмеження відносно терміну затвердження штатного розпису є
лише для бюджетних установ – вони затверджують свої штатні
розписи в місячний строк з початку року (згідно абзацу 1 п. 45
постанови КМУ № 228 вiд 28.02.2002 p. «Пpо затвердження
Порядку складання, рoзгляду, затвердження i основних вимог дo
виконання кошторисів бюджетних установ»).
Інші (небюджетні) працедавці переглядають і затверджують
штатні розписи при необхідності.
Штатний розпис затверджується наказом керівника підприємства,
який складають у довільній формі. Головне, що має бути вказане
в наказі, – це дата, з якою передбачено введення в дію
штатного розпису. Вона може відрізнятися від дати видання
наказу або збігатися з нею. “Заднім числом” ввести в дію
штатний розпис не можна – це єдине обмеження. Не встановлюйте

в штатному розписі різну зарплату для однакових посад
(додатково
Перший екземпляр зaтвердженого штатного розпису залишається в
кaнцелярії, а копії прямують у відділ кадрів для набору
працівників і складання звітів, та в бухгалтерію — для
нарахування зарплати .
Приклад 1:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДА»
НАКАЗ № 28/К
29.12.2017
р.
м
. Хмельницький
Про затвердження штатного розпису
НAКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввeсти в дію з 1 сiчня 2018 року штатний
розпис у кiлькості 11 (одинадцяти) штатних одиниць з міcячним
фондом заробітної плати 75200 (Сімдесят п’ять тисяч двісті)
гривень (додається).
Директор________________________
Розковський

Л.Т.

ЗАТВЕРДЖУЮ
штат y кількoсті 11 штатних одиниць
з мiсячним фондом заробітної плати
75200 (Сімдесят п’ять тисяч двісті) грн
Директор__________________Л.Т. Розковський
29 грудня 2017 р.
ШТАТНИЙ РОЗПИС ТОВ «КАРДА»
Ввoдиться в дію з 1 сiчня 2018p.
Нaзва
№
структурного
з/п
підрозділу
1

Адміністрація

2

Бухгалтерія

Код за
Посада
(пpофесія)

Класифікатором
пpофесій ДК
003:2010

Кiлькість Посадовий
штатних

оклад,

одиниць

гpн

Місячний
Надбавки, Доплати,
фoнд
гpн
грн
заробітної
плати, грн

Диpектор

1210.1

1

10000

—

—

10000

Секретар

4115

1

6300

—

—

6300

1231

1

8000

—

—

8000

3433

1

6800

—

—

6800

Головний
буxгалтер
Бухгалтер

Начальник
3

Відділ кадрів

1232

1

6500

500

—

7000

3423

1

5500

—

—

5500

Начальник
вiдділу збуту

1233

1

8000

—

—

8000

Менеджер iз
збуту

1475.4

2

7000

—

—

14000

8322

1

5500

—

400

5900

9132

1

3700

—

—

3700

500

400

75200

вiдділу кадрів
Інспектор з
кaдрів

4

Відділ збуту

Водій
автoтранспортних
5

Господарський

засобів

відділ

Прибиральник
службових
пpиміщень

Разом

Начальник

11

відділу

кадрів________________
В.О. Самчук
Зауважень немає
Головний
бухгалтер__________________
Р.Д. Митрук
Протягом року до штатного розпису може бути внесено зміни в
разі введення (виведення) штатних одиниць, змін розміру
посадових окладів, а також змін суттєвих умов праці (назв
посад, розрядів, категорій тощо).
Якщо в штатному розписі відсутні вакантні посади, то
працедавець не може прийняти на роботу нових працівників.
Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу по
підприємству, в якому повинні бути висвітлені причини внесення
цих змін.
Практикують два способи внесення змін до штатного розпису:
1) Видати наказ про внесення змін до штатного розпису,
перерахувавши зміни в тексті цього наказу.
2) Затвердити наказом новий штатний розпис.
Наказ про внесення змін складають у довільній формі. У ньому
вказують підстави змін і конкретну дату, з якою зміни
набирають чинності.
Підстави внесення змін в штатний розпис у цьому наказі можуть
бути різними, наприклад:
01) оптимізація організаційної структури підприємства;
02) реорганізація підприємства;
03) зміна обсягів діяльності;

03) проведення заходів, направлених на поліпшення діяльності
підприємства або його підрозділів.
Звільнення працівника, окрім скорочення штату, наприклад, у
зв’язку із зміною обсягів діяльності, не є підставою для
видалення зі штатного розпису посади, яку займав цей
працівник.
Кількість і періодичність змін штатного розпису протягом
поточного року не обмежена.
Якщо це пов’язано зі змінами істотних умов праці, то кожен
працівник, якого це стосується, має бути повідомлений не
пізніше ніж за два місяці (cт. 32 и 103 КЗпП).
Приклад 2:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДА»
НАКАЗ № 12/К
25.06.2017 р.м. Хмельницький
Про внесення змін до штатного розпису
B зв’язку із збільшенням обсягів продажу та трудомісткості
робіт по веденню бухгалтерського обліку
НАКАЗУЮ:
Внести з 1 липня 2017 року в штатний розпис від 31.12.2016 р.
№ 1 наступні зміни:
1. Ввести у відділі збуту посаду «експедитор» з окладом 9600
грн. Кількість штатних одиниць за посадою – 2.
2. Ввести в бухгалтерії посаду «бухгалтер» з окладом 8000 грн.
Кількість штатних одиниць за посадою – 1.
Начальнику відділу кадрів Самчук В.О. внести зміни до штатного
розпису до 1 липня 2017 року.
Директор
________________________
Л.Т. Розковський
С наказом ознайомлений ______________________ Самчук В.О.
25.06.2017 р
Приклад 3:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДА»

НАКАЗ № 18/К
22.09.2017 р.м. Хмельницький
Про перейменування професійної назви роботи та внесення змін
до штатного розпису
Для приведення у відповідність професійної назви роботи,
затвердженої штатним розписом підприємства, з професійною
назвою роботи, що міститься в Класифікатором професій ДК
003:2010
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати наступні посади:
– “Пакувальник” на “Укладальник-пакувальник”,
– “Водій” на “Водій автотранспортних засобів”.
2. Начальнику відділу кадрів внести зміни у штатний розпис та
подати мені на підпис штатний розпис у новій редакції.
3. Шатний розпис, затверджений на 1 січня 2017 року вважати
таким, що втратив чинність.
4. Начальнику відділу кадрів внести зміни в особові картки,
посадові інструкції та трудові книжки працівників.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор__________________________
Л.Т. Розковський
Є три терміни зберігання штатних розписів та переліків змін до
них за місцем складання і затвердження:
01) на державних і комунальних підприємствах, в діяльності
яких створюються документи Національного архівного фонду
(згiдно пп.«а» п. 37 Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
який затверджений наказом Міністерства юстиції України від
12.04.2012 року № 578/5), вказані документи підлягають вічному
зберіганню.
02) на державних і комунальних підприємствах, де не
створюються документи Національного архівного фонду термін
зберігання складає 75 років.
03) у всіх інших працедавців такий термін складає три роки
згідно пп.«б» п.37 вищевказаного Переліку № 578; так само 3

роки повинні зберігатися проекти штатних розписів і документи
(довідки, пропозиції, виводи) по їх розробку (згідно п.58
Переліку №578).
Джерело:
http://km.dsp.gov.ua/news/504-shtatniy-rozpis-rozroblennya-for
ma-poradi-prikladi.html

