
 

З методичним матеріалом можна 

ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/ 

             

 

Підготовлено відділом систематизації 

законодавства, правової роботи та правової 

освіти Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області  

у відповідності з чинним законодавством  

станом на 31.12.2018 року 
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   Щоб припинити трудові відносини за 

пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про 

працю України (із змінами) (далі – КЗпП), 

сторони трудового договору мають дійти 

взаємної згоди. Так визначає абзац 1 

пункту 8 постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 

9 (із змінами) (далі – Постанова) - 

необхідно мати на увазі, що при 

домовленості між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом про 

припинення трудового договору за п.1 

ст.36 КЗпП (за згодою сторін) договір 

припиняється в строк, визначений 

сторонами. Анулювання такої 

домовленості може мати місце лише при 

взаємній згоді про це власника або 

уповноваженого ним органу і працівника. 

 Якщо роботодавець і працівник 

вирішили продовжити трудові відносини, 

здійснюються наступні дії: 

1. Працівник подає заяву з проханням 

скасувати наказ про звільнення. 

2. Роботодавець висловлює згоду в 

резолюції на  заяві. 

3. Працівник кадрової служби 

(кадровик) готує проект наказу про 

скасування наказу про звільнення (зразок 

додається). 

Цей наказ належить до кадрових 

наказів тривалого (75 років) строку 

зберігання (пункт 16 Переліку типових 

документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інших установ, 

підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 

12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 

р. за № 571/20884 (із змінами)).   

4. Наказ підписується керівником 

підприємства. 

5. Наказ реєструється у Журналі 

реєстрації наказів з кадрових питань 

(особового складу) тривалого строку 

зберігання згідно пункту 2 глави 3 розділу ІІІ 

Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 № 1000/5, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 22 червня 2015 р. за № 736/27181 (із 

змінами) (далі – Правила). 

6. Працівник обов’язково 

ознайомлюється з наказом під підпис із 

зазначенням дати на першому примірнику 

документа чи на спеціальному бланку (пункт 

11 глави 9 розділу ІІ Правил). 

7. Визнається недійсним запис про 

звільнення в трудовій книжці. В даному 

випадку слід керуватися пунктом 2.10. 

Інструкції про порядок ведення трудових 

книжок працівників, затвердженої наказом 

Міністерства праці України, Міністерства 

юстиції України та Міністерства соціального 

захисту населення України від 29.07.1993 № 

58, який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 17.08.1993 за № 110 (із 

змінами).  

Засвідчувати печаткою запис про 

визнання недійсним запису про звільнення 

не потрібно. 

8. Якщо внесли запис про звільнення 

до особового листка з обліку кадрів, його 

слід визнати недійсним. 

 

Зразок 1. 

 
   Державне підприємство «Картоплезбут» 

 

Наказ 
13.09.2018             м. Чернігів            № 111-к/тр 

 

Про скасування  

наказу про звільнення  

Рябчика О.О. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скасувати наказ «Про звільнення Рябчика 

О.О.» від 04.09.2018 № 99-к/тр. 

2. Начальнику відділу кадрів Зубку Ф.Т. 

визнати недійсним запис про звільнення у 

трудовій книжці Рябчика Олега Олексійовича. 

 

Підстава: заява Рябчика О.О. від 13.09.2018, 

зареєстрована за № 1789. 

 

 

Директор                   підпис             П.А. Оса 

 

Візи 

 

З наказом ознайомлений  

       підпис            О.О. Рябчик 

  13.09.2018 
 

 

 


