
Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                    2022 р. №

Київ     

Питання ведення трудових книжок

Відповідно до частини четвертої статті 48 Кодексу законів про працю 
України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:
зразки бланків трудової книжки і вкладиша до них;
порядок ведення трудових книжок працівників.
2. Установити, що відповідальність за організацію ведення обліку, 

зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, 
установи, організації, представництва іноземного суб’єкта господарювання, 
міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в Україні, 
іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, виконавців 
(юридичних осіб - нерезидентів) проектів міжнародної технічної допомоги.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі 
трудових книжок посадові особи в передбачених законом випадках несуть 
дисциплінарну та іншу відповідальність.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається.

4. Установити, що оформленні до набрання чинності цієї постанови трудові 
книжки можуть використовуватись до заповнення в них усіх сторінок 
відповідних розділів.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 
опублікування.

Прем’єр-міністр України      Д. ШМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету 
Міністрів України
від ____________ № ________

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 «Про 
трудові книжки працівників» (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 197).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. № 131 «Про 
внесення змін до зразка бланка трудової книжки».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 514 «Про 
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. 
№ 301» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 302).

4. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. 
№ 955 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та 
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 травня 2012 р. № 456» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 35).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 571 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. 
№ 301» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59, ст. 291).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1126 
«Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 
квітня 1993 р. № 301» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 37).
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