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Компенсаційні виплати працівникам при переїзді на роботу в іншу 

місцевість  

Розвиток сучасних технологій, а також підприємств, установ та 

організацій, вимагає від них розширення не лише кадрів, але територіальних меж. 

Трудовий договір гарантує кожному працівнику право на роботу за 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, що визначена за згодою сторін. Це 

право гарантується правовими приписами статті 31 КЗпП України [1], яка 

забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором. Вимога виконувати таку роботу вважається 

переведенням працівника на іншу роботу. Законодавець надає роботодавцю певні 

можливості, встановлені статтею 32 КЗпП, щодо переведення працівників, у тому 

числі і в іншу місцевість. Здійснення цих можливостей дозволяється лише за 

згодою працівника.  

Частиною 1 статті 120 КЗпП України1 встановлено, що підставою для 

одержання працівниками компенсацій є їх переведення, прийняття або 

направлення на роботу в іншу місцевість. Усім особам, які зазначені у статті 120 

КЗпП України і Постанові, здійснюються наступні виплати:  

 гарантійні  у вигляді заробітної плати за дні збору в дорогу і 

облаштування на новому місці проживання, але не більш шести днів і за час 

знаходження в дорозі;  

 компенсаційні  вартість проїзду працівника і членів його сім'ї, витрати 

по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі;  

http://www.irf.ua/knowledgebase/news/sotsialna_politika_frantsii_
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 одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї, 

який переїжджає [2]. 

На думку переважної більшості науковців, компенсаційні виплати – це 

грошові виплати понад заробітну плату з метою відшкодування працівникам 

матеріальних витрат, пов‘язаних з виконанням трудових чи інших передбачених 

законом обов‘язків [3]. Необхідно дослідити, які виплати на користь працівників 

при переїзді їх на роботу в іншу місцевість є компенсаційними.  

У статті 120 КЗпП України та пункті 1 Постанови не визначено кола осіб, 

які зобов‘язані здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати працівникам при 

переведенні, прийнятті або направленні їх на роботу в іншу місцевість. Лише у 

підпункті «д» пункту 1 Постанови зазначено, що такі виплати здійснюються за 

новим місцем роботи працівника. Аналізуючи вказані правові приписи стає 

зрозумілим, що такими особами є роботодавці - юридичні особи, на які 

працівники переводяться, приймаються або направляються на роботу [4].  

У статті 120 КЗпП зазначається, що працівники мають право на 

відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв‘язку з переведенням, 

прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість. Наприклад, 

працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв‘язано з переїздом в 

іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім‘ї; 

витрати на перевезення майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова 

допомога на самого працівника і на кожного члена сім‘ї, який переїжджає; 

заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, 

але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі. Більш детальні 

правила містяться у постанові Кабінету Міністрів України «Про гарантії та 

компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 лютого 1998 року 

ғ255[5].  

Зазначається, що оплата проїзду відбудеться лиш за наявності відповідних 

проїзних документів, якщо власник надав засіб для переїзду, то компенсація не 

виплачується. Витрати на перевезення майна залізничним, водним або 

автомобільним транспортом загального користування компенсуються в межах 

вартості перевезення 500 кілограмів вантажу на самого працівника і 150 

кілограмів на кожного члена сім‘ї, який переїжджає. За згодою сторони, яка 

приймає, можуть бути оплачені витрати на перевезення майна більшої ваги. До 

того ж працівник має право на одержання добових за кожний день перебування в 

дорозі. Обов‘язковою є одноразова допомога: на самого працівника допомога 

виплачується в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) на 

новому місці роботи. На кожного члена сім‘ї, який переїхав, допомога 

виплачується в розмірі 25 відсотків допомоги, виплачуваної на самого 

працівника.  

Молоді спеціалісти, що направлені на роботу в іншу місцевість після 

закінчення державних вищих учбових закладів і професійно-технічних училищ, 

мають право на одержання гарантійних і компенсаційних виплат нарівні з 

працівниками, які переводяться. Іншою місцевістю для них повинен вважатися 

інший населений пункт щодо постійного місця проживання, а не щодо місця 

навчання. Особливу увагу приділимо п.5 цієї постанови, а саме ч.1-2, де 

зазначається, що якщо працівник не з‘явився на роботу або відмовився 

приступити до роботи без поважних причин або якщо працівник звільнився за 

власним бажанням без поважних причин до закінчення строку, передбаченого 

http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&base=1&menu=30694&u=1&type=1
http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&base=1&menu=30694&u=1&type=1
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законодавством або обумовленого при переведенні (направленні, прийнятті), а 

при відсутності погодженого строку – до закінчення одного року робіт, то на 

працівника покладається обов‘язок повернути всі кошти, які були йому виплачені 

у зв‘язку з переїздом на роботу в іншу місцевість.  

Отже, компенсаційні виплати виступають гарантом для працівника у його 

працевлаштуванні та облаштуванні на новому робочому місці. Сьогодні, нажаль, 

існує тенденція, що керівники усіляко обмежують їх виплату або роблять все 

можливо аби уникнути виплати або намагаються зекономити за будь яку ціну. 

Тому це питання не лише законодавчої бази, але і совісті роботодавця та 

зберігання власного обличчя перед своїми підлеглими.  

Список використаних джерел:  

1. Кодекс законів про працю: Затверджується Законом ғ 322-VIII від 

10.12.71 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. − 

Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

2. Рудницька, О. П. (2009) Проблеми правового регулювання гарантійних 

виплат при переїзді працівників на роботу в іншу місцевість. Держава і право: 

збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (43). pp. 278-284 

3. Трудове право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – К.: 

МАУП, 2003. – Ч.3. –2003. – С.108. 

4. Рудницька Ольга Павлівна. Правове регулювання гарантійних виплат у 

трудовому праві: монографія / Рудницька О. П. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2011. - 176 с.  

5. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1998 року ғ255 // Офіційний 

сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/255-98-%D0%BF 

 

 

 

Магалецький А. 

Магістрант 5 курсу історичного факультету Житомирського державного 

університет ім. Івана Франка, м. Житомир, Україна 

Науковий керівник:  Рудницька О. П., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського 

державного університету ім. І. Франка, м. Житомир, Україна 

 

Гарантії для працівників на час здійснення державних обов’язків 

В умовах нестабільного економічної ситуації в сучасній Україні та при 

наявності військового конфлікту на території держави, важливим елементом 

захисту економічних прав громадян являється питання гарантій прав працівників 

під час здійснення державних обов‘язків. Зокрема, можемо говорити про важливу 

складову цієї проблеми, а саме гарантії прав працівників, що проходять військову 

службу, або альтернативну (невійськову) службу, оскільки не дивлячись на 

гарантії держави зустрічаємо недобросовісних роботодавців, що користуються 

лазівками в нормативних актах з метою не виконання зазначених гарантій. Отже, 

зважаючи, на вищевикладене вважаємо, що досліджувана проблема є актуальною 

для дослідження. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://eprints.zu.edu.ua/21208/
http://eprints.zu.edu.ua/21208/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/255-98-%D0%BF
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