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2-й ЕТАП. Отримання згоди 
працівника на переведення 
його на іншу, легшу роботу

Переведення працівника на легшу ро-

боту також потребує його згоди. Порядок 

і форми отримання такої згоди викладено 

в журналі «Довідник кадровика», № 2, 2012, 

с. 6 і 7.

Якщо та чи та робота, яку виконує пра-

цівник, відповідно до медичного висновку 

протипоказана йому за станом здоров’я, 

але працівник відмовляється від переве-

дення на іншу, легшу роботу або у робото-

давця відсутня інша робота, яка є легшою, 

роботодавець має право у встановленому 

порядку звільнити такого працівника за 

пунктом 2 статті 40 КЗпП у зв’язку з вияв-

леною невідповідністю працівника зай-

маній посаді або виконуваній роботі за 

станом здоров’я. Але ця норма не може 

бути застосована до працівника, стан 

здоров’я якого погіршився внаслідок не-

щасного випадку на виробництві чи про-

фесійного захворювання. Відповідно до 

частини третьої статті 9 Закону України 

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 

року № 2694-XII за працівниками, які втра-

тили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві або професійним 

захворюванням, зберігається місце роботи 

(посада) та середня заробітна плата на 

весь період до відновлення працездатності 

або встановлення стійкої втрати професій-

ної працездатності.

Звернути увагу
У разі неможливості виконання по-
терпілим попередньої роботи про-
водиться його навчання і пере ква-
ліфікація, а також працевлаш-
тування відповідно до медичних 
рекомендацій.

У статті 178 КЗпП прямо не вказано на 

необхідність надання згоди вагітної жінки 

чи жінки, що має дитину віком до трьох 

років, на переведення їх на іншу роботу. 

Разом з тим така необхідність витікає з час-

тини третьої статті 43 Конституції України, 

яка забороняє примусову працю. Однак у 

разі відмови вагітної жінки або жінки, яка 

має дитину віком до трьох років, від переве-

дення її на іншу, легшу роботу роботодавець 

не може звільнити їх за пунктом 2 статті 40 

КЗпП у зв’язку з невідповідністю працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі за 

станом здоров’я, оскільки відповідно до час-

тини третьої статті 184 КЗпП звільнення 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до трьох років (до шести років — частина 

шоста ст. 179 цього Кодексу), одиноких ма-

терів при наявності дитини віком до 14 років 

або дитини-інваліда з ініціативи роботодав-

ця не допускається, крім випадків повної 

ліквідації підприємства, установи, організа-

ції (далі — підприємство), коли допускаєть-

ся звільнення з обов’язковим працевлашту-

ванням. Тобто роботодавець має запропо-

нувати вагітній жінці або жінці, яка має 

дитину віком до трьох років, таку легшу ро-

боту, від переведення на яку вони б не від-

мовилися.

Якщо роботодавець своєчасно не вирі-

шує або не може вирішити питання про 

переведення вагітної жінки на іншу, легшу 
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