
Заява працівника при прийнятті на роботу та додержання
письмової форми трудового договору

Статтею 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку
вільно погоджується.

Відповідно до статті  21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є
угода  між  працівником  і  власником  підприємства,  установи,  організації  або
уповноваженим  ним  органом  чи  фізичною  особою,  за  якою  працівник  зобов’язується
виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з  підляганням  внутрішньому  трудовому
розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган
чи  фізична  особа  зобов’язується  виплачувати  працівникові  заробітну  плату  і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої  здібності  до продуктивної  і  творчої  праці
шляхом  укладення  трудового  договору  на  одному  або  одночасно  на  декількох
підприємствах,  в  установах,  організаціях,  якщо  інше  не  передбачене  законодавством,
колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права,
обов'язки  і  відповідальність  сторін  (в  тому  числі  матеріальна),  умови  матеріального
забезпечення  і  організації  праці  працівника,  умови  розірвання  договору,  в  тому  числі
дострокового,  можуть  встановлюватися  угодою  сторін.  Сфера  застосування  контракту
визначається законами України.

На  сьогодні,  волевиявлення  працівника  щодо  бажання  працювати  може  бути
оформлено  заявою  про  прийняття  на  роботу  або  підписаним  письмовим  трудовим
договором.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України додержання письмової
форми трудового договору є обов’язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні  трудового договору про роботу в районах з  особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій
формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відсутності  зазначених обставин трудовий договір оформлюється наказом
роботодавця, виданим на підставі заяви працівника.

Звертаємо  увагу  на  те,  що  незалежно  від  оформлення  заяви  чи  письмового
трудового  договору,  роботодавець  зобов’язаний  повідомити  центральний  орган
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації  державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
про  прийняття  працівника  на  роботу  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів
України.


