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Управлiння по зв'язках з

громадськiстю MicbkoT ради

.Щепартамент працi та соцiального захисту населення MicbKoT

ради просить розмiстити на сайтi MicbKoi ради наступну iнформачiю:

Щепартамент rIрацi та соцiа.llьного захисту
tIаселенltя Хtитомирськоi MicbKoi ради tIада€

роз'яснення стосовно особливостi роботи за сумiсництвом.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 21 КЗпП працiвник мае право реалiзувати
своi здiбностi до продуктивноi i творчоi працi, укладаючи трудовий
договiр на одному або одночасно на кiлькох пiдприемствах, в

установах, органiзацiях, якщо iншого не передбачено законодавством,
колективним договором або угодою cTopiH.

Ще дозволяс працiвникам, KpiM основного трудового договору,
додатково укладати трудовi договори (угоди) за сумiсництвом.

Порядок i умови сумiсництва визначенi постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 03.04.93 р. JФ 245 <Про роботу за сумiсництвом
працiвникiв державних пiдприемств, установ i органiзацiй> (далi
постанова JФ 245) та Положенням про умови роботи за сумiсництвом
працiвникiв державних пiдприемств, установ i органiзацiй,
затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i Мiнфiну Украiни вiд
28.06.93 р. JФ 43, зареестрованим у Мiн'юстi Украiни 30.06.93 р. за
J\Ъ 7б (Положення J\Ъ 43).

Сумiсництвом вважаеться виконання працiвником, KpiM свосi
основноТ, iншоi реryлярноi оплачуваноi роботи на умовах трудового
договору у вiльний вiд основноI роботи час на тому самому або
iншому пiдприсмствi, в ycTaHoBi, органiзацiТ або в громадянина
(пiдприсмця, приватноi особи) за наймом.

fепарmсtменm працi mа соцiалlьноzо захuсmу населення
Я{umомuрськоi MicbKoi раdu наеолол,Ltуе, що однiсю з найважливiшиц

мiсництвом с наявнiсть вакантноi посади (п



Щля роботи за сумiсництвом згоди адмiнiстрацii (власника або
уповноваженого ним органу) за мiсцем основноi роботи rlепотрiбно.

Умови, за яких робота для працiвника вважатиметься
сумiсництвом:

- наявнiсть основноi роботи на умовах трудового договору;
- можливiсть працювати на тому самому або iншому пiдприсмствi,

в ycTaHoBi, органiзацii або в громадянина;
- робота провадиться у вiльний вiд ocHoBHoi роботи час.

Пiд час прийняття на роботу працiвника-сумiсника та
оформлення з ним трудових вiдносин обидвi сторони (власник або
уповноважений ним орган та працiвник) насамперед повиннi
визначити режим роботи за сумiсництвом та порядок оплати
прачi.

Працiвник може укласти трудовий договiр на роботу за
сумiсництвом на пiдприемствi, в ycTaнoBi, органiзацii, де BiH працю€
за основним мiсцем роботи. Таке сумiсництво буле вважатися
внчтрiшнiм сyмiс,цицтвом.

Якщо труловий договiр про роботу за сумiсництвом укладено
на iншому пiдприемствi, в ycTaнoBi, органiзацii (поза основним мiсцем
роботи працiвника), то така робота с зовнiшнiм сумiсництвом.

не вважа€ться сyмiсництвом посднання професiй, розширення
зон обслуговування та тимчасове заступництво, якi виконуються
працiвниками одночасно з основною роботою у робочий час.

Робота за трудовим договором осiб, якi посднують iT з денною
формою навчання, це € сумiсництвом й оплачусться на загаJIьних
пiдставах.

Вiдповiдно до ст. 102-1 КЗпП працiвники, якi працюють за
сумiсництвом, одержуIоть заробiтну плату за фактично виконану
роботу.

Пiд фактично виконаною роботою слiд вважати роботу,
виконання якоi вiдображено у вiдрядному нарядi, або роботу,
виконання якоТ зафiксовано в табелi облiку робочого часу.

fепарmаменm працi mо соцiальноzо зuжuсmу населення
Яtumомuрськоi MicbKoi раdu звертае Вашу увагу на дотримання
мiнiмальних гарантiй оплати працi, а саме якщо працiвника-сумiсника
прийнято на неповну ставку, BiH повинен одержати заробiтну гIлату в

розмiрi, не меншому вiд законодавче встановленого мiнiмального
розмiру заробiтноТ плати, пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

KpiM того, працiвник-сумiсник ма€ право на вiдпустку на

роботi за сумiсництвом, як i на роботi за основним мiсцем роботи,
оскiльки TaKi працiвники перебувають у трудових вiдносинах iз



вiдпусткою за
Оплата вiдпустки чи

вiдпустку провадиться
законодавства.

основним
виплата компенсацiТ за
сумiсникам вiдповiдно

роботи"
невикористану
до чинного

,Щепарmаменm працi mа соцiальноzо захuсmу населення
наголошуе, що на сумiсника

,Щепарmалtенm працi mа
лtiськоt рсtdu рекоменду€
використання в роботi.

.Щепартамент працi та соцiального захисту
населення ЖитомирськоТ мiськоi ради
(для довiдок тел.47-03-б7)

Щиректор

пiдприемством, установою, органiзацiею.
Вiдпустка на роботi за сумiсництвом надаеться одночасно з

мiсцепл

Я(umомuрсько'i MicbKoI раdu
поширюються Bci права, гарантii та обов'язки, передбаченi чинним
законодавством, колективним договором i правилами внутрiшнього
трудового розпорядку.

Звертаемо уваry, що пiд час укладення колективного договору
сторони можуть передбачити заборону на роботу за сумiсництвом
щодо Bcix або певноТ частини працiвникiв.

Власник або уповноважений ним орган р€вом iз профспiлкою
може встановити TaKi обмеження з огляду на стан здоров'я
конкретного працiвника та шкiдливiсть умов його працi.

За вiдсутностi таких обмежень слiд ураховувати, що власник або

уповноважений ним орган несе вiдповiдальнiсть за порушення
правил про охорону працi.

IIIaHoBHi керiвники пiдприсмств, установ, органiзацiй
рiзних форм власностi !
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В.Краснопiр


