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ЧИ МОЖЕ
ІНВАЛІД
 ІІ ГРУПИ

ПІСЛЯ ВИХОДУ
НА ПЕНСІЮ

ПРОДОВЖУВАТИ
ПРАЦЮВАТИ
ЧИ ПОВИНЕН

ЗВІЛЬНИТИСЯ?
Питання: «Я є інвалідом

ІІ групи загального захво�
рювання. Скоро досягаю
пенсійного віку і маю право
на пенсію за вислугу років.
Чи можу я продовжувати
працювати чи повинен
звільнитися?»

Відповідь: Відповідно до
статті 43 Конституції України,
кожен має право на працю,
що включає можливість за�
робляти собі на життя пра�
цею, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується.

Вихід на пенсію є поваж�
ною причиною для звільнен�
ня за власним бажанням у
разі набуття працівником
права на такий вид пенсійно�
го забезпечення, як пенсія за
вислугу років, оскільки од�
нією з обов’язкових умов при�
значення такого виду пенсій�
ного забезпечення є поли�
шення працівником роботи
(посади, професії, сфери
діяльності), які дають право
на цей вид пенсійного забез�
печення.

У разі набуття працівни�
ком права на інші види пенс�
ійного забезпечення (за
віком, по інвалідності, в разі
втрати годувальника) праців�
ник з виходом на пенсію може
продовжувати працювати на
цій роботі, а може й звільни�
тися з цієї роботи.

Таким чином, якщо пра�
цюючий пенсіонер по інвалі�
дності з досягненням пенсій�
ного віку переоформлює пен�
сію по інвалідності на пенсію
за віком та має бажання про�
довжувати працювати, керів�
ництво не в праві вимагати від
такого працівника звільнення.

ПРАВО І ЗАКОН
НВ

ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА
      ВІД РОБОТИ

Відсторонення працівника
від роботи передбачено у статті
46 КЗпП України. За загальним
правилом, що міститься в заз�
наченій статті, роботодавець
має відсторонити працівника
від роботи у наступних випад�
ках: появи на роботі у нетвере�
зому стані, у стані наркотично�
го або токсичного сп’яніння;
відмови або ухилення від обо�
в’язкових медичних оглядів, на�
вчання, інструктажу і перевірки
знань з охорони праці та проти�
пожежної охорони; в інших ви�
падках, передбачених законо�
давством.

В законодавстві відсутнє чітке
визначення поняття «відсторонен�
ня від роботи», що на практиці при�
зводить до помилок в застосуванні
даного положення законодавства.
Під відстороненням працівника від
роботи слід розуміти однин із ви�
падків, передбачених законодав�
ством, призупинення трудових
правовідносин, яке полягає в тим�
часовому звільненні працівника від
обов'язку виконувати роботу за ук�
ладеним трудовим договором і
тимчасове увільнення роботодав�
ця від обов'язку забезпечувати
працівника роботою або створю�
вати умови для її виконання. Тим�
часове увільнення працівника від
виконання його трудових обо�
в’язків у порядку відсторонення від
роботи на умовах та підставах,
встановлених законодавством, за
суттю не є дисциплінарним стяг�
ненням, а є особливим запобіжним
заходом, який застосовується у
виняткових випадках і має за мету
відвернення та/або попередження
негативних наслідків. Призупинен�
ня трудових відносин в такому ви�
падку не тягне за собою обов’яз�
кове їх припинення. При цьому на
період усунення від роботи за пра�
цівником зберігається його робо�
че місце.

Відсторонення працівника від
роботи законодавство не завжди
пов’язує з призупиненням випла�
ти заробітної плати за час відсто�
ронення. Законодавством перед�
бачено випадки збереження вип�
лати заробітної плати відстороне�
ному працівнику повністю або ча�
стково. Зокрема, відповідно до

вимог статті 22 Закону України
«Про Державну службу», відсторо�
нення державного службовця від
виконання повноважень за поса�
дою відбувається із збереженням
заробітної плати. Водночас, відпо�
відно до вимог статті 65 Закону
України «Про запобігання ко�
рупції», особа, якій повідомлено
про підозру у вчиненні нею злочи�
ну у сфері службової діяльності,
підлягає відстороненню від вико�
нання повноважень на посаді в по�
рядку, визначеному законом. Осо�
ба, щодо якої складено протокол
про адміністративне правопору�
шення, пов’язане з корупцією,
якщо інше не передбачено Консти�
туцією і законами України, може
бути відсторонена від виконання
повноважень на посаді в порядку,
визначеному законом, без збере�
ження заробітної плати. У разі зак�
риття провадження у справі про
адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією, у зв’язку з
відсутністю події або складу адмі�
ністративного правопорушення
відстороненій від виконання служ�
бових повноважень особі відшко�
довується середній заробіток за
час вимушеного прогулу, пов’яза�
ного з таким відстороненням.
Відсторонення від посади без збе�
реження заробітної плати може
здійснюватись  щодо підозрюва�
ного або обвинуваченого у кримі�
нальному провадженні, щодо зло�
чину середньої тяжкості, тяжкого
чи особливо тяжкого злочину. У
такому випадку в разі відсторонен�
ня не передбачено збереження
заробітної плати, але передбачено
відшкодування шкоди, яка завда�
на громадянинові внаслідок неза�
конного відсторонення від роботи
(посади). Право на відшкодування
шкоди за рахунок держави виникає
в разі встановлення у вироку суду
факту незаконного відсторонення;
винесення виправдувального ви�
року суду, закриття кримінального
провадження.

В питанні відсторонення прац�
івника від роботи слід відмежову�
вати відсторонення у випадках, пе�
редбачених законодавством для
правовідносин, які не регулюють�
ся законодавством про працю.
Згідно з рішенням Конституційно�

го суду України від 12 січня 2010
року N 1�рп/2010, усунення члена
виконавчого органу товариства від
виконання своїх обов'язків, яке пе�
редбачене частиною третьою
статті 99 ЦК України, не є відсто�
роненням працівника від роботи в
розумінні статті 46 КЗпП України.

Відсторонення від роботи пра�
цівника здійснюється роботодав�
цем з підстав, передбачених зако�
нодавством з власної ініціативи та/
або на вимогу третіх сторін (суду,
органів державного нагляду та
контролю, та інших уповноважених
органів). Здійснюючи відсторонен�
ня від роботи працівника, робото�
давець зобов’язаний діяти на
підставі, у межах наданих повнова�
жень та у спосіб, що передбачені
законом, неупереджено, дотриму�
ватись принципу рівності перед за�
коном, запобігаючи всіх форм дис�
кримінації, обґрунтовано, тобто з
урахуванням усіх обставин, що ма�
ють значення для прийняття
рішення: правову підставу для
відсторонення від посади; на�
слідки відсторонення від посади
для інших осіб; законодавче вста�
новленні гарантії відстороненого
працівника на оплату праці, стро�
ки відсторонення, які мають відпо�
відати часу, потрібному для усу�
нення причин відсторонення, якщо
тільки уповноваженим органом не
визначено інший строк відсторо�
нення. Відсторонення від роботи
оформляється наказом (розпо�
рядженням) роботодавця, з викла�
денням підстав та строків відсто�
ронення, з яким працівник має оз�
найомитись негайно під розпис,
адже таке рішення має істотне зна�
чення у реалізації права працівни�
ка на працю. Якщо працівника,
відстороненого від роботи, не
звільнено з роботи відповідно до
закону, він має право бути допуще�
ним до роботи після усунення
підстав  або закінчення визначено�
го строку відсторонення, з якими
пов’язувалося відсторонення пра�
цівника від роботи. Якщо в наказі
(розпорядженні) про відсторонен�
ня працівника від роботи не визна�
чено строк відсторонення про до�
пуск його до роботи, видається на�
каз (розпорядження).

У випадку відсторонення прац�
івника від роботи з припиненням
виплати заробітної плати, допомо�
га по тимчасовій непрацездатності
не надається, оскільки статтею 22

Закону України „ Про загальнообо�
в’язкове державне соціальне стра�
хування” передбачено, що допо�
мога з тимчасової непрацездат�
ності надається застрахованій
особі, як повна або часткова ком�
пенсація заробітної плати, котру
вона втрачає внаслідок захворю�
вання, або інших страхових ви�
падків. Водночас, відповідно до
вимог статті 23 Закону України
«Про захист населення від інфекц�
ійних хвороб», у випадку неможли�
вості переведення на іншу роботу
особи, яка є бактерієносієм  і ро�
бота якої пов'язана з обслугову�
ванням населення, що може при�
звести до поширення інфекційних
хвороб, така особа відстороню�
ються від роботи в порядку, вста�
новленому законом, з виплатою
допомоги у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності.

Відповідно до умов статті 82
КЗпП України, статті 9 Закону Украї�
ни «Про відпустки», період відсто�
ронення працівника від роботи не
враховується до стажу роботи, що
дає право на щорічну відпустку. За
період відсторонення від роботи
без збереження заробітної плати
сплата страхового внеску на соц�
іальне страхування не здійснюєть�
ся, і такий період до страхового ста�
жу не зараховується.

Працівники мають право на
звернення до суду для вирішення
трудових спорів незалежно від ха�
рактеру виконуваної роботи або
займаної посади, крім випадків,
передбачених законодавством
(стаття 2 КЗпП України). Згідно з
роз’ясненнями Пленуму Верхов�
ного суду України, викладеними у
пункті 10 Постанови від 24 грудня
1999р № 13 «Про практику засто�
сування судами законодавства
про оплату праці», якщо буде вста�
новлено, що на порушення статті
46 КЗпП роботодавець із власної
ініціативи без законних підстав
відсторонив працівника від робо�
ти із зупиненням виплати заробіт�
ної плати, суд має задовольнити
позов останнього про стягнення у
зв'язку з цим середньої заробітної
плати за час вимушеного прогулу
(стаття 235 КЗпП).

За порушення законодавства
про працю винні особи притяга�
ються до відповідальності згідно з
законодавством.

Надія ДАНЧЕВСЬКА, головний державний інспектор
Управління Держпраці у Хмельницькій області

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта

1.Зміст проекту:
Проектом рішення Нетішинської міської ради «Про внесення змін до

рішення шісдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання
від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної
плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та
пропорції її розподілу»  пропонується перегляд ставок орендної плати за
комунальне майно територіальної громади міста.

2.Поштова та електронна адреса розробника проекту:
2.1.Поштова адреса: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул.

Шевченка,1, Фонд комунального майна міста Нетішина, тел. 9�11�26.
2.2.Електронна адреса : E�mail: fkmnetishin@ukr.net.
3.Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторно�

го впливу:
Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного

впливу буде оприлюднено 28 січня 2016 року на офіційному сайті міста
Нетішина – E�mail: miskrada@netishynrada.gov.ua та у черговому номері
газети «Нетішинський вісник».

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00  26 лютого 2016 року.
4.Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою:

30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка,1, Фонд кому�
нального майна міста Нетішина, тел. 9�11�26.

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МИНУЛИЙ РІК

Вдосконалення співпраці лісгоспу
 з громадськістю

Відбулось чергове засідання
технічної ради державного
підприємства «Славутське  лісо�
ве господарство». Були підбиті
підсумки господарської діяль�
ності підприємства за 2015 рік   та
визначені завдання на 2016 рік.

Наголошувалось на посиленні
роботи з громадськістю, врахову�
ючи аналіз роботи із засобами
масової інформації та громадсь�
кістю за 2015 рік. Велика частина
населення виявляє постійну зац�
ікавленість до питань роботи
лісового сектору. Особливо ува�
га громадськості до лісів підви�
щується у зв,язку з глобальними
змінами клімату.

На техраді наголошувалось на
подальшій співпраці та системній
комунікації з різними суспільни�
ми групами. Систематичне онов�
лення інформації на  інтернет�
сторінці управління виявилось
недостатнім і тому ми вирішили
збільшити кількість інформації у
місцевих газетах. Оперативна
інформація суспільства про до�
сягнення та проблеми, які вини�

кають у лісовому господарстві,
дозволять підвищувати об�
ізнаність про значення  лісу й
лісового господарства та якості
екологічної освіти і забезпечува�
тиме суспільство правдивою і не�
упередженою інформацією щодо
лісів та лісового господарства.

Одним з пріоритетних на�
прямків роботи є забезпечення
прозорості та відкритості у діяль�
ності державного лісогоспо�
дарського підприємства.

Механізми впровадження
громадського контролю перед�
бачають: обговорення заплано�
ваних лісогосподарських заходів
з місцевими громадами; опри�
люднення на сайті держлісгоспу:
планів проведення всіх рубок;
дозволів на проведення рубок
(лісорубних квитків); планів лісо�
відновних робіт (зведені відо�
мості проектів лісових культур та
природного поновлення); інфор�
мації з використання недеревних
продуктів лісу; � руху справ про
лісопорушення та браконьєр�
ство.

Директор підприємства по�
відомив, що впровадження ме�
ханізмів громадського контролю
також передбачає обговорення
запланованих лісогосподарських
заходів з місцевими громадами.
Працівники лісового господар�
ства  розповідатимуть про плани
проведення заходів у лісах, про їх
законні підстави та очікувані ре�
зультати, які отримає громада від
їх проведення, надходження
коштів до місцевих бюджетів.

З перших днів нового року
підприємство перейшло на елек�
тронні державні закупівлі,  що
сприяє економії коштів.

Слід зазначити, що на сайті
лісгоспу  Slavutalis.com.ua також
будуть висвітлюватись календарні
плани проведення лісогоспо�
дарських заходів, обсягів  рубок та
проведення лісовідновних робіт.

Славутське лісове господар�
ство запрошує громадськість до
співпраці.

Прес�служба ДП «Сла�
вутське лісове господарство»

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ МІСТА!
Від 1 грудня 2013 року на офіційному веб�сайті Нетішинської міської

ради www.netishynrada.gov.ua утворений розділ «Центр надання адміні�
стративних послуг», в якому оприлюднені перелік адміністративних по�
слуг, що надаватимуться через центр надання адміністративних послуг;
графік прийому громадян; графік надання консультативних послуг суб�
’єктами надання адміністративних послуг – управліннями, відділами,
іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради
та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої вла�
ди; інша корисна інформація.


