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Інформація  
про порядок перейменування посад

Відповідно до пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудо-
вих книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, 
Мінюсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. №58 
(далі – Інструкція), записи про найменування роботи, професії чи 
посади, на яку прийнято працівника, виконуються в трудових книж-
ках відповідно до найменувань професій і посад, наведених у 
Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом 
Держспоживстандарту України 28.07.2010 р. №327 (далі – КП).

У Загальних положеннях КП також зазначено, що він призначений 
для застосування центральними органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, 
всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу в трудові 
книжки працівників.

Якщо перейменування посади зумовлено приведенням її 
назви у відповідність до КП і не пов’язане зі зміною в організації 
виробництва і праці, виробничої функції, місця роботи та поса-
дових обов’язків працівника, у такому разі не вимагається попе
редня згода працівника на зміну назви посади.

На VІІ З’їзді Профспілки внесено зміни до Статуту ПМГУ, якими, 
зокрема, перейменовано посади керівників:

Було Стало
голова профкому голова первинної організації
голова обкому, міськкому голова обласної, міської організації
голова Центрального комітету Профспілки голова Профспілки

У зв’язку з цим необхідно внести зміни до штатного розпису орга-
нізацій, трудових книжок та інших документів.

Для цього потрібно додержуватися наступного алгоритму дій:
1) прийняти постанову про внесення змін до штатного розпису 

(зразок 1);
2) видати розпорядження про перейменування назви посади 

(зразок 2);
3) внести відповідні записи у трудові книжки працівників (зразок 3);
4) внести зміни в інші документи (особову картку працівника 

(зразок 4)).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (далі – ЄДР) 
містяться відомості про керівника юридичної особи, зокрема, пріз-
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вище, ім’я, по батькові, посада тощо. Відповідно до КП вищою поса-
довою особою професійної спілки є голова (код 1142.1), головою 
також є керівник організації профспілки, тому не вбачаємо необ-
хідності у внесенні змін до ЄДР.

Правова інспекція праці ПМГУ

ЗРАЗОК 1

ПРОФСПІЛКА ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ  
І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ)

ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ МЕТАЛУРГІВ  
І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ «МЕТАЛУРГ»

(ПО ПМГУ «МЕТАЛУРГ»)

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ПОСТАНОВА

30 вересня 2020 року  м. Запоріжжя     №П-8-к

Про внесення змін  
до штатного розпису

Для приведення назв посад у відповідність до Статуту, затвердже-
ного VІІ З’їздом ПМГУ 17 вересня 2020 року у новій редакції, та Націої-
нального класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, 
профспілковий комітет ПО ПМГУ «Металург» ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести у штатний розпис первинної організації Профспілки мета-
лургів і гірників України «Металург» з 01 жовтня 2020 року такі зміни:

1. Вивести зі штатного розпису посаду «Голова профспілкового 
комітету» у кількості однієї штатної одиниці.

2. Ввести замість неї до штатного розпису посаду «Голова первин-
ної організації Профспілки» у кількості однієї штатної одиниці з поса-
довим окладом __________ гривень.

3. Вивести зі штатного розпису посаду «Заступник голови проф-
спілкового комітету» у кількості однієї штатної одиниці.
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4. Ввести замість неї до штатного розпису посаду «Заступник 
голови первинної організації Профспілки» у кількості однієї штатної 
одиниці з посадовим окладом __________ гривень.

Голова  (підпис)	 	 А.Петров

ЗРАЗОК 2

ПРОФСПІЛКА ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ  
І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ)

ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ МЕТАЛУРГІВ  
І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ «МЕТАЛУРГ» 

(ПО ПМГУ «МЕТАЛУРГ»)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30 вересня 2020 року  м. Запоріжжя         №5-к

Про перейменування посад

Для приведення назв посад у відповідність до Статуту, затвер-
дженого VІІ З’їздом ПМГУ 17 вересня 2020 року у новій редакції, 
та Національного класифікатора України «Класифікатор професій» 
ДК 003:2010, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Перейменувати посаду «Голова профспілкового комітету», яку 
я обіймаю, на «Голова первинної організації Профспілки».

2. Перейменувати посаду «Заступник голови профспілкового 
комітету», яку обіймає Машутіна Ольга Василівна, на «Заступник 
голови первинної організації Профспілки».

3. Фахівцю з кадрової роботи Сидоренко М.С. внести зміни до 
трудових книжок, особових карток Петрова А.О. і Машутіної О.В.

Голова  (підпис)	 	 А.Петров

З розпорядженням ознайомлені:
Петров А.О. (підпис)
Машутіна О.В. (підпис)
____________
    (дата)
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ЗРАЗОК 3

Запис в трудовій книжці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
ис

у Дата
Відомості про прийом на 

роботу, переведення на іншу 
роботу і звільнення  

(із зазначенням причин  
і посиланням на статтю,  

пункт закону)

На підставі чого 
внесено запис 
(документ, його 
дата і номер)число місяць рік

1 2 3 4 5 6

28 01 10 2020 Посаду «Голова 
профспілкового комітету» 
перейменовано на «Голова 
первинної організації 
Профспілки»

Розпорядження від 
30.09.2020 р. №5-к

ЗРАЗОК 4

Запис в особовій картці працівника форми №П2

ІV. Призначення і переведення

Дата

Назва 
структурного 

підрозділу 
(код)

Професія, посада
Розряд
(оклад)

Підстава,
наказ №

Підпис 
праців-

никаназва код 
за КП

15.11.2019 – Голова 
профспілко-
вого комітету

1142.1 5-к від 
30.09.2020

Петров

01.10.2020 – Голова 
первинної 
організації 
Профспілки

1142.1 8-к від
14.11.2019

Петров
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Порядок звернення до суду  
за захистом трудових прав

Конституція України надає право кожному громадянину безпосе-
редньо звернутися до суду за захистом порушеного права. Судовий 
захист є найважливішою юридичною гарантією прав і свобод людини 
і громадянина.

У силу статей 55 і 124 Конституції України, працівники мають 
право безпосередньо звертатися до суду з позовними заявами про 
захист суб’єктивного трудового права незалежно від того, чи комісія з 
трудових спорів на підприємстві не створювалася у зв’язку з тим, що 
чисельність працівників не досягає 15 осіб (частина перша статті 223 
КЗпП), чи вона фактично не була створена, хоча чисельність праців-
ників досягає 15 осіб, чи комісія з трудових спорів на підприємстві 
створена, але працівник надає перевагу суду, як органу з розгляду 
трудових спорів.

Комісії з трудових спорів (КТС) – обов’язковий первинний 
орган з розгляду індивідуальних трудових спорів, крім спорів, які 
підлягають розгляду безпосередньо у судах або інших органах.

Відповідно до статті 4 Цивільного процесуального кодексу 
Украї ни (далі – ЦПК), кожна особа має право в порядку, встановле-
ному цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у 
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах (далі – 
судах), визначені статтею 232 КЗпП.

Безпосередньо у судах розглядаються трудові спори за 
заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій (далі – підпри-
ємств), де комісії з трудових спорів не обираються;

2) працівників – про поновлення на роботі незалежно від підстав 
припинення трудового договору, про зміну дати і формулювання 
причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання 
нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у 
частині третій статті 221 і статті 222 КЗпП;

3) керівника підприємства (філіалу, представництва, відділення 
та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного 
бухгалтера, його заступників, а також службових осіб органів доходів і 
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зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб централь-
них органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у 
сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; 
керівних працівників, які обираються, затверджуються або признача-
ються на посади державними органами, органами місцевого самовря-
дування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями 
громадян – з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини 
звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного 
прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів 
працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 КЗпП;

4) власника або уповноваженого ним органу – про відшкодування 
працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству;

5) працівників – у питанні застосування законодавства про працю, 
яке, відповідно до чинного законодавства, попередньо було вирішено 
власником або уповноваженим ним органом і виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 
підприємства (підрозділу) в межах наданих їм прав;

6) працівників – про оформлення трудових відносин у разі вико-
нання ними роботи без укладення трудового договору та встанов-
лення періоду такої роботи.

Безпосередньо у судах розглядаються також спори про 
відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з 
іншого підприємства;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і 
в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років 
або дитину з інвалідністю, одиноких матерів (батьків) – за наявності 
дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на 

роботу;
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган 

відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий 
договір.

Строк звернення з позовом до суду.
Відповідно до статті 233 КЗпП працівник може звернутися із 

заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в 
тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізна-
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тися про порушення свого права, а у справах про звільнення – у 
місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня 
видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має 
право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будьяким строком.

З питань відшкодування власником підприємства або уповнова-
женим ним органом моральної шкоди працівник може звернутися до 
суду не пізніше тримісячного строку з дня, коли він дізнався або 
повинен був дізнатися про порушення свого права.

Слід зазначити, що у разі пропуску з поважних причин строків, 
установлених статтею 233 КЗпП, суд може поновити ці строки (стаття 
234 КЗпП).

Обрання суду, до якого слід звертатися за вирішенням трудо-
вого спору.

За правилами підсудності позови, що виникають із трудових 
відносин, можуть пред’являтися до суду за місцем знаходженням 
юридичної особи – відповідача або за зареєстрованим місцем прожи-
вання чи перебування особи, трудові права якої порушені (статті 27 
та 28 ЦПК).

Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду 
першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня 
передається судді.

Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд 
справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий 
розгляд допускається цим Кодексом (стаття 184 ЦПК України).

Оформлення заяви до суду щодо захисту трудових прав.
Позовна заява – документ, який пред’являється позивачем 

до суду в установленій процесуальним законом формі та містить 
вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу.

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета 
спору та їх обґрунтування.

Відповідно до вимог статті 175 ЦПК позовна заява подається в 
письмовій формі і повинна містити:

1. Найменування суду, до якого вона подається (пункт 1 частини 
3 статті 175).

2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу 
(пункт 2 частини 3 статті 175).
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Якщо учасником справи є фізична особа, в заяві вказуються її 
повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим 
індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються 
лише у випадку, коли така інформація відома позивачу.

Якщо учасником справи виступає юридична особа, документ має 
містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням пошто-
вого індексу та ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасни-
ків вказуються за наявності таких даних у розпорядженні заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці 
(пункт 3 частини 3 статті 175).

4. Виклад обставин, якими Позивач обґрунтовує свої вимоги 
(пункт 5 частини 3 статті 175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які Позивач оспорює чи 
заявляє до стягнення (пункт 3 частини 3 статті 175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які 
посилається Позивач (пункт 5 частини 3 статті 175).

Усі наявні у Позивача докази мають бути подані разом з позов-
ною заявою (частина 2 статті 83, частина 5 статті 177).

Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом 
не приймаються. Винятком є лише випадки, коли Позивач обґрун-
тує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від 
нього не залежали (частина 8 статті 83).

7. Зазначення щодо наявності у Позивача або іншої особи 
оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до 
позовної заяви (частина 5 статті 95, пункт 8 частини 3 статті 175).

8. Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із 
цивільним позовом (пункт 8 частини 3 статті 175).

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк 
з об’єктивних причин, Позивач має про це письмово повідомити суд 
та зазначити:

– який саме доказ не може бути подано;
– причини, з яких цей доказ не може бути подано у зазначений 

строк;
– докази, які підтверджують, що Позивач вжив усіх залежних від 

нього заходів, спрямованих на отримання вказаного доказу (частина 
4 статті 83).

9. Дані про вжиття заходів досудового врегулювання спору 
(пункт 6 частини 3 статті 175). Сторони вживають заходів для досу-
дового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у 
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випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом (частина 
1 статті 16).

10. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів чи 
позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше 
(пункт 7 частини 3 статті 175).

11. Підтвердження Позивача про те, що ним не подано іншого 
позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав (пункт 10 частини 3 статті 175).*

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений зако-
ном чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить 
закону і який Позивач просить суд зазначити в рішенні (пункт 4 
частини 3 статті 175).

Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у 
випадку, коли закон або договір не містять ефективного способу 
захисту (стаття 5).

13. Якщо позовна заява подається до кількох відповідачів, 
в ній має бути зазначено зміст вимог до кожного з них (пункт 4 
частини 3 статті 175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до 
позовної заяви (пункт 8 частини 3 статті 175).

Письмові докази надаються в оригіналі або в належним 
чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК (частина 2 
стаття 95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх 
було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством 
(частина 4 статті 95).

Позивач, який подає письмові докази в копіях (електронних 
копіях), має зазначити наявність у нього або іншої особи оригіналу 
письмового доказу. Позивач підтверджує відповідність копії письмо-
вого доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із 
зазначенням дати такого засвідчення (частина 5 статті 95).

Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших 
аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові 
докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором 
(частина 7 статті 95).

15. Клопотання про витребування доказів (частина 3 статті 177).
Клопотання про витребування доказів подається разом з подан-

ням цивільного позову.
Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого 

строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли 
Позивач обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з 
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причин, що не залежали від нього (частина 1 статті 84). У клопотанні 
має бути зазначено:

– який доказ витребовується;
– обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які 

він може спростувати;
– підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
– вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання 

цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини 
неможливості самостійного отримання цього доказу (частина 2 статті 84).

16. До позовної заяви про визнання акту чи договору недійсним 
додається копія (або оригінал) оспорюваного акту чи договору 
або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акту чи договору у 
Позивача – клопотання про його витребування (частина 6 статті 177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових 
витрат, які Позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом 
справи (частина 1 статті 134, пункт 9 частини 3 статті 175).

До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну 
правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціа-
лістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, 
пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за 
їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, 
пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду 
справи або підготовки до її розгляду (стаття 133).

У разі неподання Позивачем попереднього розрахунку суми 
судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винят-
ком суми сплаченого судового збору (частина 2 статті 134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених 
порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звіль-
нення від сплати судового збору відповідно до закону (частина 4 
статті 177).*

Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазна-
чаються в тексті позовної заяви (частина 4 статті 175).*

19. Довіреність або інший документ, що підтверджує повнова-
ження представника Позивача (частина 7 статті 177).

Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, 
у визначених законом випадках, іншою особою (частини 1, 2 статті 62).

Повноваження адвоката підтверджуються довіреністю або орде-
ром, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адво-
катську діяльність» (частина 4 статті 62).

*обов’язково вказувати в позові
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20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що дода-
ються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб 
(частина 1 статті 177).

Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових 
правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслі-
док злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури або суду (частина 2 статті 177).

21. Підпис Позивача, або його представника, або іншої особи, 
якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи 
(частина 2 статті 175), із зазначенням посадового становища (пункт 
1 частини 4 статті 185).

Якщо позов подається особою, якій законом надано право звер-
татися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вка -
зуються підстави такого звернення (частина 5 статті 175, стаття 56).

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України «Про 
судовий збір», позивачі у справах про стягнення заробітної плати 
та поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору 
під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Нагадаю, що за звернення до суду із позовом про стягнення 
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 
позивач не звільнений від сплати судового збору, про що було 
наголошено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 
30.01.2019 р. у справі №910/4518/16.

Документи позовного провадження.
Документи позовного провадження, які подаються сторонами до 

суду по відношенню до предмета заяви, поділяються на:
● заяви по суті справи – в них учасники справи викладають 

письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та мірку-
вання щодо предмету спору. Це:

– позовна заява – подається у письмовій формі та повинна відпо-
відати вимогам, встановленим процесуальним законом;

– відзив – подається відповідачем у строк, встановлений судом, 
але не менше ніж 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття прова-
дження у справі (стаття 178 ЦПК України);

– відповідь на відзив – подається позивачем з приводу доводів, 
викладених у відзиві, у строк, встановлений судом (стаття 179 ЦПК 
України).
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До відзиву додаються: докази, що підтверджують обставини, 
на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази 
не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання 
(надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учас-
никам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з 
на дісланням (наданням) відзиву до суду.

– заперечення – подається відповідачем з приводу доводів, 
викладених у відповіді на відзив, у строк, встановлений судом (стаття 
178 ЦПК України);

– пояснення третьої особи – подається третьою особою з викла-
денням аргументів на підтримку позову або заперечення проти нього. 
Пояснення подаються у строк, встановлений судом.

● заяви з процесуальних питань – в них учасники справи викла-
дають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та 
міркування щодо процесуальних питань (статті 182-183). Це:

– заяви;
– клопотання;
– заперечення.
Процесуальні кодекси встановлюють загальні вимоги до заяв, 

клопотань і заперечень, які подаються у письмовій формі. За недо-
держання цих вимог документи повертаються судом без розгляду.

Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопо-
тання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

Суд в судовому процесі фіксує прийнятті судові рішення в ухвалах.

Деякі корисні поради

Як звернутися до суду?
Звернення у письмовій формі (позовну чи іншу заяву, скаргу, 

клопотання) можна подати до суду як надіславши поштою, так і пере-
давши власноруч у робочий час працівнику суду, який веде приймання 
вхідної кореспонденції та реєструє її. У зверненні зазвичай вказується 
адресат – відповідний суд, а також Ваші дані: Ваше прізвище, ім’я, 
по батькові, адреса місця проживання чи місцезнаходження, інша 
контактна інформація, назва документу, виклад обставин, що стали 
підставою звернення, вимоги до суду, перелік доданих матеріалів, 
дата подання документа і Ваш підпис.

Якщо Ви подаєте певне звернення в рамках справи, у якій відкрито 
провадження, на початку документа доцільно вказувати реєстрацій-
ний номер справи, що дасть можливість оперативно передати звер-
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нення до відповідного судді. Звернутися до суду за допомогою пошти 
набагато зручніше, ніж подавати документ через канцелярію суду, 
оскільки поштове відділення найчастіше знаходиться ближче, ніж суд.

Якщо Ви направляєте звернення поштою, щоб у Вас залишилося 
підтвердження цього факту, використовуйте такий вид відправлення 
як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лист. Якщо 
Ви додасте до нього заповнений бланк повідомлення про вручення, 
то невдовзі після одержання Вашого листа судом, Ви отримаєте пові-
домлення про те, коли це відбулося. Якщо Ви вирішили подати доку-
мент через канцелярію суду, щоб у Вас залишилося підтвердження 
цього, візьміть з собою копію цього документа і попросіть праців-
ника апарату суду поставити на ньому штамп із датою одержання та 
реєстраційним номером або видати відповідну довідку.

Що потрібно врахувати перед візитом до суду?
Перед візитом до суду потрібно підготувати усе, що Вам знадо-

биться чи може знадобитися. Гарна підготовка надасть Вам змогу 
послідовно викласти обставини справи в суді, уникаючи повторення 
однієї й тієї самої інформації.

Взяти з собою документ, що посвідчує особу (паспорт грома-
дянина України, службове посвідчення, національне посвідчення 
водія України, інший офіційний документ, що містить фотокартку 
особи та печатку установи, яка видала документ). Його потрібно буде 
пред’явити при вході працівникам Служби судової охорони з метою 
ідентифікації осіб, які прибули до суду. Крім того, паспорт обов’язково 
знадобиться учасникам процесу, які йдуть на судове засідання.

Підготувати усе, що знадобиться чи може знадобитися у суді 
(зокрема, нотатки, які Ви робили під час підготовки до судового 
процесу, документи, які стосуються справи, нормативно-правові акти).

Взяти кілька аркушів паперу, блокнот, ручку чи олівець на випа-
док, коли необхідно буде щось занотувати.

Можна взяти з собою планшет або ноутбук для здійснення необхід-
них записів, перегляду документів, пошуку нормативно-правових актів.

Йдучи до суду, приділіть увагу своєму зовнішньому вигляду. 
Бажано одягти костюм або інше ділове вбрання, – цим ви підкрес-
люєте свою повагу до суду. Уникайте відвідування суду у спортивних 
костюмах, футболці, шортах, іншому неділовому одязі.

Якщо Вас викликають до суду, потрібно прибути у судове засі-
дання вчасно, згідно з датою та часом, зазначеним у повістці. Реко-
мендується прийти на 10-15 хвилин раніше.
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Якщо Ви з певних, незалежних від Вашої волі, причин не можете 
прибути до суду у визначений час, обов’язково завчасно повідомте 
про це суд у письмовій формі. Якщо Ви запізнюєтеся з поважних 
причин, також повідомте про це, наприклад, телефоном.

Правила поведінки в залі судових засідань
Правила поведінки в 

залі судових засідань:

● переведіть Ваш 
телефон у беззвучний 
режим

● вставайте, коли 
входить та виходить 
суддя

● підводьтеся, коли до 
Вас звертається суддя, 
стоячи відповідайте  
на запитання судді

● звертайтеся до судді 
словами «Ваша честь»

● ввічливо звертайтеся 
до учасників процесу та 
присутніх у залі судових 
засідань

● виконуйте 
розпорядження 
головуючого судді

● стоячи заслуховуйте 
оголошення судового 
рішення

Під час судового засідання 
заборонено:

♦ голосно розмовляти

♦ перешкоджати проведенню 
судового засідання, 
обмежувати права учасників 
процесу та присутніх у залі 
судових засідань

♦ виявляти неповагу до суду

♦	перебивати суддю 
та учасників процесу, 
коментувати їхні дії

Реалізація принципу гласності 
судового процесу

У відкритому судовому засіданні можуть 
бути присутні будь-які особи.

У відкритому судовому засіданні  
у цивільних справах та справах про 
адміністративні правопорушення:
Фотозйомка дозволено 

особам, 
присутнім  
в залі судового 
засідання

Аудіозапис
Відеозапис
Трансляція оголошення 
рішення

Трансляція судового 
засідання

здійснюється 
лише на підста-
ві ухвали суду

У випадку порушення 
до Вас може бути 

застосовано:

■ попередження – за 
порушення порядку або 
невиконання розпоряджень 
головуючого судді

■ видалення із зали судових 
засідань – за повторне 
порушення

■ штраф, виправні роботи 
або адміністративний арешт 
– за прояв неповаги до суду

У відкритому судовому засіданні  
у кримінальних справах:

Стенографування дозволено 
особам, 
присутнім  
в залі судового 
засідання

Аудіозапис

Фотозйомка
із застосуван-
ням стаціонар-
ної апаратури 
допускається  
на підставі 
ухвали суду

Відеозапис

Трансляція судового 
засідання

Закрите судове засідання проводиться лише на підставі ухвали суду. У залі судових засідань 
можуть бути лише учасники судового процесу.
Увесь судовий процес або його частина може проводитися у закритому судовому засіданні  
у випадках, коли:
1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;
2) розгляду справи про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставини, 
які принижують гідність особи;
4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до 
розголошення таємниці, що охороняється законом;
5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Підготував Правовий інспектор праці ПМГУ В.Пророк
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Зразки заяв про видачу судового наказу

ЗРАЗОК 1

(Найменування суду)

Заявник: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків(РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: _________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Боржник: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________

ЗАЯВА 
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

Починаючи з _________ року по теперішній час я, (прізвище, ім’я, 
по батькові), перебуваю у трудових відносинах з Публічним акціо-
нерним товариством «Сумський металургійний завод», де працюю на 
посаді водія (доказ – наказ про прийняття на роботу додається).

Під час мого перебування у трудових правовідносинах з борж-
ником, за період з _____ грудня 2019 року по ____ липня 2020 року, 
з боку останнього була нарахована, але не виплачена мені заро-
бітна плата, розмір 30000,00 грн (доказ – довідка про заборговану 
зар плату додається).

Неодноразово я зверталась до боржника з вимогами щодо 
виплати мені заборгованості по заробітній платі, але до сьогодніш-
нього дня мені так і не виплачена заробітна плата. Отже вказана 
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нарахована, але не виплачена заробітна плата підлягає безумовному 
стягненню на мою користь.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 161 ЦПК України судо-
вий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 
середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Відповідно до статті 94 КЗпП України заробітна плата – це вина-
города, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно частини 1 статті 115 КЗпП України заробітна плата випла-
чується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, пого-
дженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи 
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орга-
ном (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти кален-
дарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.

Частиною 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці» вста-
новлено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в 
першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприєм-
ством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Відповідно до статті 160 ЦПК України судовий наказ є особли-
вою формою судового рішення, що видається судом за результатами 
розгляду вимог, передбачених статтею 161 цього Кодексу, за заявою 
особи, якій належить право такої вимоги.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір» пози-
вачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі 
звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 
судових інстанціях. Таким чином, заявник має пільги щодо сплати 
судового збору.

Підтверджую, що мною не було подано інших заяв про видачу 
судового наказу до того самого боржника, про той самий предмет та 
з тих самих підстав.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами.

На підставі викладеного та керуючись положеннями частини 
першої статті 115 КЗпП України, статей 4, 160, пункту 1 частини першої 
статті 161, статей 162-165, 168 ЦПК України, ПРОШУ:
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видати судовий наказ про наступне:
стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 

металургійний завод», код ЄДРПОУ _______, на користь (прізвище, 
ім’я, по батькові) нараховану, але не виплачену суму заробітної 
плати у розмірі 30000,00 грн (тридцять тисяч гривень нуль копійок).

Додатки:
1. Наказ про прийняття на роботу, завірений належним чином.
2. Довідка про нараховану, але не виплачену заробітну плату, 

завірена належним чином.
3. Копія сторінок паспорту заявника.
4. Копія довідки РНОКПП заявника.
5. Копія заяви з додатками.

Заявник
«__» ________2020 року           ________     __________________
     (Підпис)              (Прізвище, ініціали)
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ЗРАЗОК 2

(Найменування суду)

Заявник: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків(РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: _________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Боржник: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________

ЗАЯВА 
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але не виплаченої працівникові суми заробітної плати 
та середнього заробітку за час затримки розрахунку

У період з 6 липня 2011 року по 12 грудня 2019 року я, (прізвище, 
ім’я, по батькові), знаходилась у трудових відносинах з Публічним 
акціонерним товариством «Сумський металургійний завод» (далі – 
Боржник).

12.12.2019 року мене наказом №238-0/3 від 12.12.2019 року звіль-
нено з займаної посади за пунктом 1 статті 36 КЗпП України. Зазна-
чене підтверджується наказом про звільнення з роботи (доказ – наказ 
додається).

Під час мого знаходження у трудових правовідносинах з Боржни-
ком з боку останнього мені була нарахована, але не виплачена заро-
бітна плата у розмірі 53441,37 грн. Підтвердженням факту існування 
заборгованості є довідка, яка видана мені боржником 12.12.2019 р. 
№32/45 (доказ – довідка додається).
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Неодноразово я зверталась до боржника з вимогами щодо 
виплати мені заборгованості із заробітної плати, але до сьогодніш-
нього дня мені так і не виплачена заробітна плата.

Отже вказана нарахована, але не виплачена заробітна плата 
підлягає безумовному стягненню на мою користь.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 161 ЦПК України судо-
вий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 
середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Заява про видачу судового наказу підлягає задоволенню на 
підставі статті 94, частини 1 статті 115 КЗпП України, частини 3 статті 
15 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до статті 94 КЗпП України заробітна плата – це вина-
города, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу.

Згідно частини 1 статті 115 КЗпП України заробітна плата випла-
чується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, пого-
дженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи 
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орга-
ном (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти кален-
дарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.

Частиною 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці» вста-
новлено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в 
першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприєм-
ством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Відповідно до статті 160 ЦПК України судовий наказ є особли-
вою формою судового рішення, що видається судом за результатами 
розгляду вимог, передбачених статтею 161 цього Кодексу, за заявою 
особи, якій належить право такої вимоги.

Що стосується стягнення середнього заробітку за час затримки 
розрахунку, зазначу, що, згідно довідки Боржника, заробітна плата 
нарахована мені, (прізвище, ім’я, по батькові), за листопад 2019 року 
становила 18700,00 грн, за грудень 2019 року становила 22709,16 грн.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про оплату праці», 
а також згідно із розділом 2 абзацу 3 постанови Кабінету Міністрів 
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Украї ни «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробіт-
ної плати» від 08.02.1995 р. №100, а також згідно пункту 32 Постанови 
пленуму ВСУ від 06.11.1992 р. №9, обчислення середньої заробітної 
плати для виплати середнього заробітку за час затримки виплати 
заробітної плати проводиться, виходячи з виплат за останні два 
календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відпо-
відна виплата, тобто, що передують дню звільнення.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної 
плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення 
середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути 
оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробіт-
ної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні 
на число відпрацьованих робочих днів.

Середньоденна заробітна плата становить 985,93 грн 
(41409,16 грн ÷ 42 робочих дні за останні два місяці).

Кількість робочих днів за час затримки розрахунку 62 дні.
Таким чином, середній заробіток за час затримки розрахунку ста 

новить, по день подання заяви до суду, 62 х 985,93 грн = 61127,66	грн.
Згідно частини 1 статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини 

власника або уповноваженого ним органу належних звільненому 
працівникові сум у строки, зазначенні у статті 116 цього Кодексу, при 
відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація 
повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час 
затримки по день фактичного розрахунку.

Вважаю, що фактичним розрахунком в даному конкретному 
випадку є день ухвалення судового рішення.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір», пози-
вачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі 
звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 
судових інстанціях.

Підтверджую, що мною не було подано інших заяв про видачу 
судового наказу до того самого боржника, про той самий предмет та 
з тих самих підстав.

На підставі викладеного та керуючись статтями 94, 115, 116, 117 
КЗпП України, статтями 94, 115 Закону України «Про оплату праці», 
пунктом 1 частини першої статті 161, статтями 162-165, 168 ЦПК 
Украї ни, ПРОШУ:

видати судовий наказ про стягнення з Публічного акціонер-
ного товариства «Сумський металургійний завод», код ЄДРПОУ 
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________ на користь (прізвище, ім’я, по батькові) заборгованість 
по заробітній платі в сумі 53441,37 грн (п’ятдесят три тисячі чотири-
ста сорок одна гривня тридцять сім копійок), а також середній заро-
біток за час затримки розрахунку у сумі 61127,66 грн (шістдесят 
одна тисяча сто двадцять сім гривень шістдесят шість копійок) та по 
день ухвалення судового рішення.

Додатки:
1. Копія заяви з додатками.
2. Копія наказу про звільнення, завірена належним чином.
3. Копія довідки про заборгованість по заробітній платі, заві

рена належним чином.
4. Копія паспорта заявника.
5. Копія довідки РНОКПП заявника.
6. Копія довідки про заробітну плату (нарахований доход), заві

рена належним чином.

Заявник
«__» ________2020 року           ________     __________________
     (Підпис)              (Прізвище, ініціали)
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ЗРАЗОК 3

(Найменування суду)

Заявник: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків(РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: _________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Боржник: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________

ЗАЯВА 
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але не виплаченої працівникові суми заробітної плати 

за час щорічної відпустки
25.07.2010 р. мене прийняли на роботу на посаду касира до 

Публічного акціонерного товариства «Сумський металургійний 
завод» (далі – Боржник) (доказ – наказ про прийняття на роботу 
додається).

Наказом від 10.06.2019 р. №13 мені надано щорічну відпустку 
за 2018-2019 робочий рік тривалістю 24 календарні дні, починаючи з 
15.06.2019 р. (доказ – наказ про надання відпустки додається).

Відповідно до положень частини 4 статті 115 КЗпП України, статті 
21 Закону України «Про відпустки» заробітна плата працівникам за 
час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Натомість Боржник до цього часу не виплатив належну мені заро-
бітну плату за час щорічної відпустки в розмірі 19000,00 грн у зв’язку 
з відсутністю грошових коштів (доказ – довідка про заборговану зарп
лату додається).
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Неодноразово я зверталась до боржника з вимогами щодо 
виплати мені заборгованості із заробітної плати за час відпустки, 
але до сьогоднішнього дня мені так і не виплачена заробітна плата. 
Вважаю такі дії Боржника незаконними.

Отже вказана нарахована але не виплачена заробітна плата 
підлягає безумовному стягненню на мою користь.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 161 ЦПК України судо-
вий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та 
середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України «Про відпустки» право 
на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визна-
ченої тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), 
заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

Частиною 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці» вста-
новлено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в 
першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприєм-
ством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Відповідно до статті 160 ЦПК України судовий наказ є особли-
вою формою судового рішення, що видається судом за результатами 
розгляду вимог, передбачених статтею 161 цього Кодексу, за заявою 
особи, якій належить право такої вимоги.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір» пози-
вачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі 
звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 
судових інстанціях.

Таким чином, заявник має пільги щодо сплати судового збору.
Підтверджую, що мною не було подано інших заяв про видачу 

судового наказу до того самого боржника, про той самий предмет та 
з тих самих підстав.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами.

На підставі викладеного та відповідно до частини четвертої 
статті 115 КЗпП України, статті 21 Закону України «Про відпустки», 
керуючись статтями 4, 160, пунктом 1 частини першої статті 161, стат-
тею 162-165, 168 ЦПК України, ПРОШУ:

видати судовий наказ про наступне: стягнути з Публічного 
акціонерного товариства «Сумський металургійний завод», код 
ЄДРПОУ ________ на користь (прізвище, ім’я, по батькові) нара-
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ховану, але не виплачену суму заробітної плати за час щорічної 
відпустки за 20182019 робочий рік тривалістю 24 календарні дні, 
починаючи з 15.06.2019 р., у розмірі 19000,00 грн (дев’ятнадцять 
тисяч гривень нуль копійок).

Додатки:
1. Наказ про прийняття на роботу, завірений належним чином.
2. Довідка про невиплачену зарплату за час щорічної відпустки, 

завірена належним чином.
3.Наказ про надання відпустки, завірений належним чином.
4. Копія сторінок паспорта заявника.
5. Копія довідки РНОКПП заявника.
6. Копія заяви з додатками.

Заявник
«__» ________2020 року           ________     __________________
     (Підпис)              (Прізвище, ініціали)
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Зразки позовних заяв
ЗРАЗОК 1

(Найменування суду)

Позивач: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: ________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Відповідач: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: __________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________
Ціна позову: 3409,25 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної 

плати та компенсації втрати частини заробітної плати  
у зв’язку з затримкою строків її виплати

Починаючи з ___________ року по теперішній час я, (прізвище, 
ім’я, по батькові), перебуваю у трудових відносинах з ПАТ «Сумський 
металургійний завод» (надалі – ПАТ «СМЗ»), де працюю на посаді водія 
(доказ – наказ про прийняття на роботу ПАТ «СМЗ» додається).

Під час мого перебування у трудових відносинах з відповідачем в 
січні 2019 року з боку останнього була нарахована, але не виплачена 
мені заробітна плата за цей місяць.

Згідно частини 1 статті 115 КЗпП України заробітна плата випла-
чується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, пого-
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дженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи 
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орга-
ном (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти кален-
дарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.

Неодноразово я звертався до відповідача з вимогами щодо 
виплати мені заборгованості із заробітної плати, але до сьогодніш-
нього дня заробітна плата мені так і не виплачена.

Після звернення до відповідача 02 червня 2020 р. мені було 
надано довідку про заборговану заробітну плату за січень 2019 р. 
в сумі 3250,00 грн без урахування компенсації за затримку виплати 
зарплати (доказ – довідка додається).

Моя трудова книжка зберігається в ПАТ «СМЗ».
Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено, що до 

структури заробітної плати входять:
1) Основна заробітна плата. Це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслу-
говування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тариф-
них ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 
окладів для службовців.

2) Додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі 
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компен-
саційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Стаття 34 цього закону передбачає компенсацію працівникам 
втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою строків її 
виплати. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати 
у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно 
до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у 
порядку, встановленому чинним законодавством.

Відповідно до вимог Закону України «Про компенсацію 
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням стро-
ків їх виплати» повинна бути нарахована компенсація на забор-
говану заробітну плату.

Згідно з пунктом 2 «Порядку проведення компенсації громадя-
нам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термі-
нів їх виплати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
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від 21 лютого 2001 р. №159, компенсація громадянам втрати частини 
грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати (далі – 
компенсація) проводиться у разі затримки на один і більше календар-
них місяців виплати грошових доходів, нарахованих громадянам за 
період, починаючи з 01 січня 2001 року.

Пунктом 3 зазначеного Порядку передбачено, що компенсації 
підлягають, зокрема, грошові доходи разом із сумою індексації, які 
одержують громадяни в гривнях на території України і які не мають 
разового характеру: заробітна плата (грошове забезпечення).

Згідно з пунктом 4 Порядку сума компенсації обчислюється як 
добуток нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за 
відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) 
і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для 
визначення суми компенсації, поділений на 100. Індекс споживчих цін 
для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення 
місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового 
доходу. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується 
дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих 
цін публікуються Держкомстатом.

Величина приросту ІСЦ для компенсації  
несвоєчасної виплати зарплати

Місяць

Приріст індексу споживчих цін (у %) 
за період невиплати доходу

Роки:
2016 2017 2018 2019 2020

січень 47,2 30,8 14,6 4,9 1,6
лютий 47,8 29,5 13,6 4,4 1,9
березень 46,3 27,2 12,3 3,4 1,1
квітень 41,4 26,0 11,4 2,4 0,3
травень 41,2 24,4 11,4 1,7 –
червень 41,5 22,5 11,4 2,2
липень 41,7 22,2 12,2 2,8
серпень 42,1 22,3 12,2 3,1
вересень 39,6 19,9 10,1 2,4
жовтень 35,8 18,5 8,3 1,7
листопад 33,4 17,5 6,8 1,6
грудень 32,2 16,3 5,9 1,8
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Обчислення суми компенсації несвоєчасної виплати зарп-
лати розраховано на день пред’явлення позову до суду, червень 
2020 р.

Нарахований, але не виплачений у січні 2019 р. грошовий дохід 
у сумі 3250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) 
виплачується в червні 2020 р.

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період неви-
плати грошового доходу (лютий 2019 р. – травень 2020 р.), за січень 
2019 р. становить 4,9%.

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 3250,00 грн × 4,9 ÷ 
100 = 159,25 грн.

Таким чином, на день пред’явлення позову до суду: компен-
сація на заборговану заробітну плату у сумі 159,25 грн, заборго-
вана заробітна плата за січень 2019 р. в сумі 3250,00 грн.

Разом із заробітною платою це становить 3409,25 грн.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про компенсацію громадя-
нам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» 
виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у 
якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

Відповідно до частини 9 пункту 3 статті 175 ЦПК України у зв’язку 
з розглядом справи позивачем понесені судові витрати у розмірі (це 
можуть бути різні витрати, понесені позивачем у зв’язку з розглядом 
справи, в тому числі витрати на адвоката, крім судового збору, який 
не передбачений для даної категорії справ) – ________ грн ____ коп. 
(або ________ позивач не зазначає очікувану суму судових витрат, 
які планує понести під час розгляду справи).

Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися, 
оскільки з боку відповідача відсутній будь-який намір щодо врегулю-
вання даного спору.

Відповідно до пункту 7 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 
подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали 
письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до частини 10 пункту 3 статті 175 ЦПК України 
іншого позову до цього відповідача з тим самим предметом і з тих 
самих підстав мною не подавалося.
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Згідно з частиною 2 статті 184 ЦПК України провести розгляд 
справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини 2 статті 177 ЦПК України правила цієї 
статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що 
виникають з трудових правовідносин.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір» 
позивачі у справах про стягнення заробітної плати та понов-
лення на роботі звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

На підставі викладеного та керуючись статтею 115, частиною 
другою статті 233 КЗпП України, Законом України «Про оплату праці», 
Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини дохо-
дів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», статтями 4, 28, 84, 184, 
274, пунктом 2 частини першої стаття 430 ЦПК України, ПРОШУ:

1. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ ________ ) на користь (прізвище, 
ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків) заборгованість по заробітній платі за січень 2019 року в 
сумі 3250,00 грн.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ ________ ) на користь (прізвище, 
ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків) компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушен-
ням строків їх виплати в сумі 159,25 грн та виплатити із врахуванням 
затримки фактичного розрахунку.

3. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення 
заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

Додатки:
1. Копія позовної заяви для відповідача.
2. Довідка про заборговану зарплату.
3. Копія наказу про прийняття на роботу в ПАТ «СМЗ».
4. Копія паспорта позивача.
5. Копія довідки РНОКПП позивача.

«__» ________ 2020 року  ________   __________________
          (Підпис)         (Прізвище, ініціали)
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ЗРАЗОК 2

(Найменування суду)

Позивач: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: ________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Відповідач: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________
Ціна позову: на стадії подання позову 
неможливо визначити

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення нарахованої,  

але не виплаченої заробітної плати

Починаючи з ___________ року по теперішній час я, (прізвище, 
ім’я, по батькові), перебуваю у трудових відносинах з ПАТ «Сумський 
металургійний завод» (надалі – ПАТ «СМЗ»), де працюю на посаді 
водія (доказ – перепустка у ПАТ «СМЗ»).

Під час мого перебування у трудових правовідносинах з відпо-
відачем за період з _____ грудня 2019 року по ____ липня 2020 року 
з боку останнього була нарахована, але не виплачена мені заро-
бітна плата, розмір якої я не можу вказати, оскільки на мою вимогу 
довідку про нараховану заробітну плату відповідач не надає, 
отже я не маю можливості надати суду відповідний доказ. Моя 
трудова книжка зберігається у ПАТ «СМЗ».
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Згідно частини 1 статті 115 КЗпП України заробітна плата випла-
чується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, пого-
дженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи 
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орга-
ном (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 
уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти кален-
дарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.

Неодноразово я звертався до відповідача з вимогами щодо 
виплати мені заборгованості із заробітної плати, але до сьогодніш-
нього дня заробітна плата мені так і не виплачена.

Відповідно до частини 9 пункту 3 статті 175 ЦПК України у зв’язку 
з розглядом справи позивачем понесені судові витрати: (вказати які) 
у розмірі ______ грн _____ коп.

Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися, 
оскільки з боку відповідача відсутній будь-який намір щодо врегулю-
вання даного спору.

Відповідно до пункту 7 частини 3 статті 175 ЦПК України повідом-
ляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 
позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали 
письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до частини 10 пункту 3 статті 175 ЦПК України 
іншого позову до цього відповідача з тим самим предметом і з тих 
самих підстав нами не подавалось.

Згідно з частиною 2 статті 184 ЦПК України провести розгляд 
справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини 2 статті 177 ЦПК України правила цієї 
статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що 
виникають з трудових правовідносин.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір» 
позивачі у справах про стягнення заробітної плати та понов-
лення на роботі звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

На підставі викладеного та керуючись статтею 115 КЗпП Украї ни, 
частиною другою статті 233 КЗпП України, Законом України «Про 
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оплату праці», статтями 4, 28,84, 184, 274, пунктом 2 частини першої 
статті 430 ЦПК України, ПРОШУ:

1. В порядку підготовки до розгляду справи витребувати з Публіч-
ного акціонерного товариства «Сумський металургійний завод» 
довідку про нараховану мені заробітну плату (прізвище, ім’я, по бать
кові), (реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
за період з ____ грудня 2019 року по ___ липня 2020 року, наказ про 
прийняття мене на роботу посаду водія.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ __________) на мою користь 
(прізвище, ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків) заборгованість із заробітної плати за період з 
_____ грудня 2019 року по ____ липня 2020 року.

3. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення 
заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

Додатки:
1. Копія позовної заяви для відповідача.
2. Копія перепустки у ПАТ «СМЗ».
3. Копія сторінок паспорта позивача.
4. Копія довідки РНОКПП позивача.

«__» ________ 2020 року  ________   __________________
          (Підпис)           (Прізвище, ініціали)
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ЗРАЗОК 3

(Найменування суду)

Позивач: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: ________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Відповідач: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________
Ціна позову: 27142,85 грн

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення нарахованої,  

але не виплаченої заробітної плати  
і середнього заробітку за час затримки розрахунку
28.05.2002 р. мене прийняли на роботу на посаду водія в Публічне 

акціонерне товариство «Сумський металургійний завод».
01.12.2019 р. я звільнився з роботи за власним бажанням, на 

підставі статті 38 КЗпП України (доказ – накази про прийняття та 
звільнення з роботи додаються).

На день звільнення з роботи Публічне акціонерне товариство 
«Сумський металургійний завод» нарахувало мені заробітну плату за 
період з 01.10.2019 р. по 01.12 2019 р. в сумі 20000,00 грн, але випла-
тити її внаслідок відсутності грошових коштів відмовилося (доказ – 
довідка про заборговану зарплату додається).

Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно 
до частини першої статті 116 КЗпП України при звільненні праців-
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ника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, 
організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день 
звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не 
пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником 
вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові 
при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен пись-
мово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним 
органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в 
статті 116 КЗпП України, за відсутності спору про їх розмір, підприєм-
ство, установа, організація згідно з частиною першою статті 117 КЗпП 
Ук раїни, повинні виплатити працівникові його середній заробіток за 
весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Згідно з пунктом 20 Постанови Пленуму ВСУ №13 від 24.12.1999 
року «Про практику застосування судами законодавства про оплату 
праці», установивши при розгляді справи про стягнення заробітної 
плати у зв’язку із затримкою розрахунку при звільненні, що працівни-
кові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, орга-
нізації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, 
– наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про 
розрахунок, суд на підставі статті 117 КЗпП стягує на користь праців-
ника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при 
непроведенні його до розгляду справи – по день постановлення 
рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї 
вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його 
відповідальності.

Пункт 21: при визначенні середньої заробітної плати слід вихо-
дити з того, що в усіх випадках, коли за чинним законодавством вона 
зберігається за працівниками підприємств, установ, організацій, це 
слід робити відповідно до Порядку обчислення середньої заробіт-
ної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
8 лютого 1995 р. №100 (100-95-п) (з наступними змінами і доповнен-
нями).

На день пред’явлення позову до суду сума середнього заробітку, 
який відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь за час затримки 
розрахунку, складає 7142,85 грн (20000,00 грн (фактична заробітна 
плата за останні два місяці роботи) ÷ 42 дні (кількість фактично 
відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи) = 476,19 
грн (розмір середньоденної заробітної плати) х 15 днів (кількість 
днів затримки)).
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Свої позовні вимоги у зазначеній частині я збільшу на день 
розгляду справи в суді.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами.

Відповідно до частини 9 пункту 3 статті 175 ЦПК України у зв’язку 
з розглядом справи позивачем понесені судові витрати: у розмірі 
_____ грн _____ коп.

Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися, 
оскільки з боку відповідача відсутній будь-який намір щодо врегулю-
вання даного спору.

Відповідно до пункту 7 частини 3 статті 175 ЦПК України повідом-
ляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 
позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 175 ЦПК України повідом-
ляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмо-
вих або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до частини 10 пункту 3 статті 175 ЦПК України 
іншого позову до цього відповідача з тим самим предметом і з тих 
самих підстав мною не подавалось.

Згідно з частиною 2 статті 184 ЦПК України провести розгляд 
справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини 2 статті 177 ЦПК України правила цієї 
статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що 
виникають з трудових правовідносин.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір» 
позивачі у справах про стягнення заробітної плати та понов-
лення на роботі звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

На підставі викладеного та відповідно до частини першої статті 
47, частини першої статті 116, частини першої статті 117, частини 
другої статті 233 КЗпП України, статей 4, 28, 84, 184, 274, пункту 2 
частини першої статті 430 ЦПК України, ПРОШУ:

1. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ _________) на мою користь (пріз
вище, ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків) заборгованість із заробітної плати за період з 
01.10.2019 р. по 01.12 2019 р. в сумі 20000,00 грн.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ ________) на мою користь (пріз
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вище, ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків) середній заробіток за час затримки розрахунку, 
починаючи з 02.12.2019 р. по 17.12.2012 р., в розмірі 7142,85 грн та по 
день постановлення рішення у справі.

3. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення 
заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

Додатки:
1. Копія наказу про прийом на роботу.
2. Копія наказу про звільнення з роботи.
3. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.
4. Копія сторінок паспорта позивача.
5. Копія довідки РНОКПП позивача.
6. Копія позовної заяви для відповідача.

«__» ________ 2020 року  ________   __________________
          (Підпис)         (Прізвище, ініціали)
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ЗРАЗОК 4

(Найменування суду)

Позивач: (прізвище, ім’я, по батькові),
адреса проживання та реєстрації:
м. Суми, вул. ___________________________,
 буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (РНОКПП) або серія та 
номер паспорта: ________________________
E-mail: ________________________________
тел. ___________________________________

Відповідач: Публічне акціонерне товариство
«Сумський металургійний завод»,
місце знаходження:
40004, м. Суми, вул. _______________________
Код ЄДРПОУ: ___________________________
E-mail:_________________________________
тел. ___________________________________
Ціна позову: 27142,85 грн

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення на роботі

і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

З 11.09.2000 р. я працював на посаді водія у Публічному акціо-
нерному товаристві «Сумський металургійний завод».

15.04.2019 р. мене було звільнено з роботи за пунктом 1 статті 40 
КЗпП України – у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівни-
ків (доказ – наказ про прийняття та звільнення з роботи додається).

Вважаю своє звільнення незаконним з огляду на наступне.
Відповідно до положень частин першої та другої статті 42 КЗпП 

України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із 
змінами в організації виробництва і праці переважне право на зали-
шення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфіка-
цією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і 
кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається особам, в сім’ї 
яких немає інших працівників із самостійним заробітком, працівникам 
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з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, 
в установі, організації, а також іншим категоріям працівників (доказ 
– витяг із трудової книжки; довідка центру зайнятості дружини 
__________________; довідка про склад сім’ї додаються).

У порівнянні з іншими водіями, які залишилися працювати на 
підприємстві, я маю більш високу кваліфікацію і продуктивність праці.

Крім того, я довше за них працював на підприємстві і маю на утри-
манні двох неповнолітніх дітей – (прізвище, ім’я, по батькові дитини), 
27.02.2008 р. н., та (прізвище, ім’я, по батькові дитини), 12.12.2005 р. н. 
(доказ – свідоцтва про народження дітей додаються).

Виходячи з викладеного, я маю переважне право на залишення 
на роботі. Проте, під час мого звільненні зазначені обставини не були 
враховані.

Згідно з положеннями частини першої та другої статті 235 КЗпП 
України у разі незаконного звільнення з роботи працівник пови-
нен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає 
трудовий спір. Одночасно з цим повинно бути вирішене питання про 
виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 
різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але 
не більш як за один рік.

Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше 
одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий 
спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час 
вимушеного прогулу.

При визначенні середньої заробітної плати слід керуватися 
Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 (із 
наступними змінами і доповненнями).

На день пред’явлення позову до суду я перебуваю у вимушеному 
прогулі 10 днів, з 16.04.2019 р. по 26.04.2019 р.

За цей час відповідач зобов’язаний виплатити на мою користь 
заробітну плату в сумі 1900,00 грн (8000,00 грн (фактична заробітна 
плата за останні два місяці роботи) ÷ 42 дні (кількість фактично 
відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи) = 190,00 
грн (розмір середньоденної заробітної плати) х 10 днів (кількість 
днів вимушеного прогулу)).

Свої вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду 
справи в суді.

У разі задоволення моїх позовних вимог, з урахуванням поло-
жень статті 237 КЗпП України, на директора підприємства (прізвище, 
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ім’я, по батькові) може бути покладена матеріальна відповідальність 
на покриття шкоди, заподіяної підприємству внаслідок оплати виму-
шеного прогулу.

У зв’язку з цим його необхідно залучити до участі у справі як 
третю особу, яка не заявляє самостійних вимог.

Відповідно до пункту 9 частини 3 статті 175 ЦПК України у зв’язку 
з розглядом справи позивачем понесені судові витрати: у розмірі 
_____ грн ____ коп.

Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 175 ЦПК України пові-
домляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися, 
оскільки з боку відповідача відсутній будь-який намір щодо врегулю-
вання даного спору.

Відповідно до пункту 7 частини 3 статті 175 ЦПК України повідом-
ляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 
позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 175 ЦПК України повідом-
ляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмо-
вих або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до частини 10 пункту 3 статті 175 ЦПК України 
іншого позову до цього відповідача з тим самим предметом і з тих 
самих підстав мною не подавалось.

Згідно з частиною 2 статті 184 ЦПК України провести розгляд 
справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини 2 статті 177 ЦПК України правила цієї 
статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що 
виникають з трудових правовідносин.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5 ЗУ «Про судовий збір», 
позивачі у справах про стягнення заробітної плати та понов-
лення на роботі звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами.

На підставі викладеного та відповідно до пункту першого статті 
40, частини першої, пунктів 1- 3 частини другої статті 42, пункту 2 
частини першої статті 232, частини першої статті 233, частин першої, 
другої статті 235 КЗпП України, статтями 4, 28, 53, 84, 184, 274, пунктів 
2, 4 частини першої ст. 430 ЦПК України, ПРОШУ:

1. Поновити мене на роботі на посаді водія у Публічному акціо-
нерному товаристві «Сумський металургійний завод». (код ЄДРПОУ 
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________) (прізвище, ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облі
кової картки платника податків).

2. Стягнути з Публічному акціонерному товаристві «Сумський 
металургійний завод» (код ЄДРПОУ _________) на мою користь, (пріз
вище, ім’я, по батькові), (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків), середній заробіток за час вимушеного прогулу в 
розмірі 1900,00 грн по день постановлення рішення.

3. Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє 
самостійних вимог, (прізвище, ім’я, по батькові), який проживає за 
адресою: вул. ___________________, м. Київ, поштовий індекс 03115.

4. Допустити негайне виконання рішення суду в частині понов-
лення мене на роботі і стягнення заробітної плати, але не більше чим 
за один місяць.

5. Під час попереднього судового засідання вирішити питання 
про витребування у відповідача виписки з постанови профкому про 
дачу згоди на моє звільнення, виписки із штатного розкладу товари-
ства і наказів про прийом на роботу (прізвища, імена, по батькові 
свідків).

Додатки:
1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія наказу про звільнення з роботи.
3. Копії свідоцтв про народження дітей.
4. Довідка з місця проживання про склад сім’ї.
5. Довідка про заробітну плату (повні останні два місяці 

роботи).
6. Витяг із трудової книжки.
7. Довідка центру зайнятості дружини (прізвище, ім’я, по бать

кові).
8. Копія сторінок паспорта позивача.
9. Копія довідки РНОКПП позивача.
10. Копія позовної заяви для відповідача.

«__» ________ 2020 року  ________   __________________
          (Підпис)         (Прізвище, ініціали)
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ДЛЯ НОТАТОК


