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Управлiння по зв'язках з

громадськiстю мiськоi ради

lепартамент працi та соцiального захисту населення MicbKoT ради просить
розмiстити на сайтi MicbKoT ради наступну iнформацiю:

Трудо*ий договiр чи договiр цивiльно-правового характеру?

Процес виконання робiт Результат робiт

l|оговiр ЦIIХ
Цивi"rrьний колекс

тiльки письмова
Hi

Вiдповiдно до КонститучiТ Украiни кожен мае право на працю, що
передбачае можливiсть заробляти собi на життя роботою, яку BiH вiльно обирас

на працю в YKpaiHi реалiзусться
договору мiж працiвником та

або на яку BiH вiльно погоджуеться. Право
переважно шляхом укладання трудового
роботодавцем.

Водночас, чима_по цивiльно-правових договорiв теж заснованi на труловiй
дiяльностi, тому необхiдно трудовий договiр вiдрiзняти вiд цивiльно-правовоТ
угоди. Щане використання працi регулюеться I_{ивiльним кодексом, на вiдмiну
вiд трудового договору, д€ вiдносини мiж роботодавцем i робiтником
регулюються Кодексом законiв про працю.

Питання визначення рiзницi мiж трудовим договором та договором
цивiльно-правового характеру (I]ПХ) мас дуже практичне значення.
Багато роботодавцiв зловживають укладенням договорiв I_{ПХ iз працiвниками,
приховуючи таким чином фактичнi трудовi вiдносини.

Окремо слiд наголосити, що контракт - це форма трудового договору, а не
договору LЦIX, тому щодо осiб, що укл€Lпи контракт, застосовуються Ti ж
умови, що Й для осiб, що уклаJIи трудовиЙ договiр з певними особливостями
передбаченими у KoHTpaKTi.

цро_ п_р,_ийн_яття ча ро,б.оту ,

Надання

Труловий договiр
КЗrlГl

усна або письмова
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Зарахування до чисJIа Так

Пiдлягання внутрiшньому i Так . Hi

Робота викону€ться за Так
певною професiею, :

посадою, спецiальнiстю та
квалiф_iк_ацi9ю:

Обов'язок виконати Mipy ; Так , Hi
працi (робочий час, норма
вцробiт5v)
Поширенr" пu;a"б'
соцiально-трудових
гарантiй
передбачених колективним

ОтриманнrI виплат з фонду Так ] Hi
.
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Гарантii вiд незаконного , Так
звiльнення, в т.ч. вагiтних :
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малолiтнiх дiтей та 
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'Iстажу, що дае право на 
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Оплата працi
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Регулярно Вiдповiдно до умов
: ,. договору
:

i

1

,Охорона працi Так i Hi

,виконаних робiт (наданих ', '
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Вiдповiдальнiсть Д".ц"ппiнарна, I_{ивiльно-правова (штраф
працiвника,/виконавця матерiа.пьна, в т.ч. повна та пеня), вiдшкодування

' матерiальна 'збиткiв 
у повному обсязi

l вiдповiдальнiсть 
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iu.oO, впливу на Можнu по.*uр*итися до Подання позову про
роботодавця/замовника за !ержпрацi, подати заяву стягнення заборгованостi
не виплату (затримку у про злочин
виплатi) винагороди 

:

Запис у трудову книжку: Здiйснюсться
про виконану роботу

,Щоговiр ЦПХ може укладатися з рiзних видiв: договiр про надання гIослуг,
пiдряд, доручення, авторський договiр та iншi.

Варто зазначити, що назва договору (трудовий договiр> ще не означае, що
BiH дiйсно с трудовим. На практицi трапляються випадки, коли так званi
договори LtПХ визнаються судом трудовими. Зазвичай це бувас:

- при недотриманнi письмовоi форми договору LЩD(;

- змiст договору вiдповiдае змiсту трудового договору нез€Lлежно вiд його
назви;

- порядок допуску особи до виконання робiт (надання послуг) фактично
вiдповiда€ порядку допуску працiвника до роботи (проведений iнструктаж з
охорони працi, ознаЙомлено з правилами трудового розпорядку, колективним
договором);

харакТер виконуваноТ роботи за договором ЦПХ вiдповiдае трудовим
функцiям за посадою, що зазначена в штатному розписi;

- продовження виконання робiт (надання послуг) пiсля закiнчення строку лiТ
договору ЦtD(.

Сподiваемося, що викладена iнформацiя дасть можливiсть визначити
роботодавцю i працiвнику прийнятний BapiaHT фiксування трудових
правовiдносин.

Наостанок слiд зазначити, що законодавство в однаковiй Mipi допускас та
заохочус укладати як трудовi договори, так i договори LЩХ. Однак не слiд
приховувати справжнi правовiдносини, прикриваючись удаваним договором.
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