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7-й ЕТАП. Внесення запису 
до трудової книжки та 
ознайомлення з ним працівника

Запис до трудової книжки працівника 

вноситься лише у разі переведення його 

на іншу постійну роботу. Детальніше див. 

журнал «Довідник кадровика», № 2, 2012, 

с. 8.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА 
В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ РАЗОМ 
З ПІДПРИЄМСТВОМ (частина 
перша ст. 32 КЗпП України)

1-й ЕТАП. Визначення 
поняття «інша місцевість»

Кодекс законів про працю України не 

дає визначення поняття «інша місцевість». 

У постанові Кабінету Міністрів України 

«Про гарантії та компенсації при переїзді 

на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 

1998 року № 255 під іншою місцевістю 

розуміється інший населений пункт. Яко-

гось більш ґрунтовного визначення не іс-

нує, тому під іншою місцевістю слід розумі-

ти інший населений пункт (місто, селище, 

село), аніж той, де розташовувалося під-

приємство, на якому працював працівник 

до переведення. При цьому слід врахову-

вати, що деякі міста відповідно до встанов-

леного територіального поділу включають 

у себе не лише села і селища, а й міста. 

Наприклад, відповідно до адміністративно-

територіального поділу м. Інкерман вхо-

дить до м. Севастополя. Хоча переведення 

з м. Севастополя до м. Інкерман і не перед-

бачає виїзду за межі Севастополя, однак 

це вважатиметься переведенням праців-

ника в іншу місцевість.

Що ж стосується сільської місцевості, 

то, на думку авторів науково-практичного 

коментаря законодавства України про пра-

цю, переведенням в іншу місцевість слід 

вважати переведення на роботу до іншого 

населеного пункту (іншого села) і у випад-

ках, коли територіальні громади цих сіл 

об’єдналися відповідно до статті 6 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР 

в одну територіальну громаду. Тобто на-

правлення на роботу з одного села до ін-

шого в межах територіальної громади та-

кож має вважатися переведенням в іншу 

місцевість. Хоча з цього питання є й інші 

думки науковців.

Звернути увагу
Якщо в трудовому договорі буде обу-
мовлено, що працівник виконувати-
ме роботу на об’єктах, розташова-
них у кількох населених пунктах, до-
ручення роботи на різних об’єктах 
не вважатиметься переведенням. 
Наприклад, вчитель школи у сільсь-
кій місцевості може працювати вчи-
телем у різних населених пунктах.

2-й ЕТАП. Погодження 
з працівником його переведення 
в іншу місцевість разом 
з підприємством

Будь-яке переведення працівника пе-

редбачає зміну істотних умов трудового 

договору. Переведення ж на роботу в іншу 

місцевість стосується випадків, коли змі-

нюється місце розташування роботи пра-

цівника у зв’язку з переміщенням підпри-

ємства в інший населений пункт. Пере-

міщення підприємства в інший населений 

пункт вважається зміною в організації ви-

робництва і праці. У зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці відповідно 

до частини третьої статті 32 КЗпП допус-

кається зміна істотних умов праці при про-

довженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою. Про зміну іс-

тотних умов праці — систем та розмірів 

оплати праці, пільг, режиму роботи, вста-

новлення або скасування неповного робо-

чого часу, суміщення професій, зміну 

розрядів і найменування посад тощо — 

працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці.

ПОЕТАПНІ ДІЇ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПРИ 

ПЕРЕВЕДЕННІ ПРАЦІВНИКА В ІНШУ 

МІСЦЕВІСТЬ РАЗОМ З ПІДПРИЄМСТВОМ

(частина перша ст. 32 КЗпП України)

1-й ЕТАП
Визначення поняття «інша місцевість»

2-й ЕТАП
Погодження з працівником його 

переведення в іншу місцевість разом 
з підприємством

3-й ЕТАП
Оформлення переведення працівника

DK_03_2012.indd   16DK_03_2012.indd   16 14.03.2012   16:59:2714.03.2012   16:59:27


