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ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства за погодженням між керів-

никами підприємств, не може бути відмо-

влено в укладанні трудового договору. 

Крім того, при переведенні на роботу на 

інше підприємство випробування відповід-

но до частини третьої статті 26 КЗпП пра-

цівникові не встановлюється. Тому, щоб уни-

кнути в подальшому небажаних наслідків, 

пов’язаних із запрошенням на роботу пра-

цівника з іншого підприємства, до надання 

офіційної згоди на переведення цього пра-

цівника мають бути з’ясовані всі обставини, 

що можуть негативно позначитися на по-

дальшій його роботі.

2-й ЕТАП. Погодження 
переведення працівника на інше 
підприємство

Роботодавець, що запрошує на роботу 

працівника з іншого підприємства, має 

погодити це питання як із самим працівни-

ком, так і з керівником підприємства, де 

працює цей працівник. Порядку та форми 

такого погодження законодавством не вста-

новлено. Аби уникнути в майбутньому будь-

яких непорозумінь із цих питань, оформ-

ляти погодження переведення працівника 

на інше підприємство доцільно в письмовій 

формі.

На практиці зазвичай своє волевиявлен-

ня щодо переведення на інше підприємство 

працівник оформляє шляхом подання від-

повідної письмової заяви на ім’я керівника 

цього підприємства незалежно від того, хто 

є ініціатором такого переведення. На під-

ставі заяви керівник підприємства, до якого 

переводиться працівник, надсилає керівни-

кові підприємства, де працівник працює, 

відповідного листа з проханням надати зго-

ду на звільнення працівника у зв’язку з пе-

реведенням за його згодою на інше підпри-

ємство (із зазначенням найменування цього 

підприємства). Таке звільнення провадиться 

на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП.

У листі доцільно зазначити строк, у який 

просять звільнити працівника. Це підтвер-

джуватиме зобов’язання стосовно прийняття 

на роботу працівника в порядку переведен-

ня у вказаний в документі термін. Відсут ність 

у листі строку звільнення може призвести 

до виникнення трудових спорів. Лист, як пра-

вило, видається працівникові або надсила-

ється на інше підприємство поштою.

Для підтвердження своєї згоди на пере-

ведення працівник також подає письмову 

заяву за своїм місцем роботи на ім’я керів-

ника підприємства з проханням звільнити 

його з роботи у зв’язку з переведенням на 

конкретне підприємство.

Керівник підприємства, де працює пра-

цівник, отримавши листа керівника іншого 

підприємства та заяву працівника, прий-

має відповідне рішення, про яке письмово 

має повідомити заінтересованих осіб. 

У разі прийняття керівником рішення про 

ненадання згоди на звільнення цього пра-

цівника у зв’язку з переведенням за його 

згодою на інше підприємство за пунктом 5 

статті 36 КЗпП працівник може звільнити-

ся за власним бажанням відповідно до 

статті 38 КЗпП та в подальшому працевла-

штуватися на інше підприємство. Але це 

вже не вважатиметься переведенням на 

інше підприємство.

ПОЕТАПНІ ДІЇ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ 

ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ ПРАЦІВНИКА 

НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО

(частина перша ст. 32 КЗпП України)

1-й ЕТАП
З’ясування наявності причин, що можуть 

перешкоджати роботі працівника 
на іншому підприємстві

2-й ЕТАП
Погодження переведення працівника 

на інше підприємство

3-й ЕТАП
Звільнення працівника з роботи у зв’язку 

з переведенням за його згодою на інше 
підприємство

4-й ЕТАП
Внесення запису до трудової книжки 

працівника

5-й ЕТАП
Проведення розрахунку з працівником 

та видача йому трудової книжки

6-й ЕТАП
Оформлення прийняття на роботу 

працівника, запрошеного в порядку 
переведення з іншого підприємства
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