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Про грубе порушення законодавства 

при звільненні співробітників  

Комунальної установи  

«Петрівський районний центр  

із обслуговування закладів освіти»  

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 

 

У зв’язку із зверненнями членів профспілки-співробітників Комунальної установи 

«Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області (надалі – «Комунальна установа») щодо грубих порушень їх прав 

при звільненні у зв’язку з ліквідацією установи, вважаємо за належне довести до вашого 

відома наступне. 

Засновником Комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування 

закладів освіти» була Петрівська районна рада Кіровоградської області, яку було 

розформовано в ході адміністративно-територіальної реформи. Правонаступником 

засновника даної установи освіти стала Олександрійська районна рада Кіровоградської 

області (пп. 4 п. 6-1 Розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Рішенням четвертої сесії Олександрійської районної ради Кіровоградської області від 

15.01.2021 року № 50 «Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації – комунальної 

установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області та передачу майна» ліквідовано вказану комунальну 

установу. 

З 01.01.2021 року по день фактичного звільнення співробітники комунальної 

установи не отримували заробітку плату, були незаконно позбавлені всіх гарантованих 

виплат та доплат.  

19.03.2021 року,  керуючись даним рішенням, на підставі п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП 

України  було звільнено 33 співробітники Комунальної установи «Петрівський 

районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 
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Ст. 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом; право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом. 

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день 

звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним 

розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі звільнення працівника з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день 

звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.  

Відповідно до ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що 

належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо 

працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше 

наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про 

нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним 

орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.  

Ст. 83 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про відпустки» встановлено, що у разі 

звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні 

щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або 

повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. У разі звільнення 

керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів 

навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова 

компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку 

повної їх тривалості. 

Відповідно до вимог ст. 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або 

уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в 

статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, 

організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по 

день фактичного розрахунку. 

В день звільнення 19.03.2021 року всім 33 співробітникам комунальної установи 

надано: трудову книжку, копію наказу про звільнення та довідку про заборгованість по 

заробітній платі. 

В порушення вимог ст. 47, 116, 117 КЗпП України, з жодному з 33 співробітників 

комунальної установи у день звільнення не здійснено розрахунок (виплату всіх 

належних працівникові від підприємства грошових коштів).  

 

 

Зважаючи на викладене вище, просимо вжити відповідних заходів щодо захисту 

прав і законних інтересів зазначених працівників освіти та посприяти здійсненню 

Олександрійською районною радою Кіровоградської області повного розрахунку з 

усіма 33 співробітниками Комунальної установи «Петрівський районний центр із 

обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Кіровоградської області. 
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