
ІНСТРУКЦІЯ ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ «ОДИН, ДВА, ТРИ» ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

 

Задля якісної взаємодії роботодавця та працівника, Початкова школа 

«Один, два, три» Львівської міської ради веде облік трудової діяльності 

працівників, керуючись нормативно-правовою базою, а саме: 

 Кодексом законів про працю України; 

 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній 

формі»; 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 

1084 «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, 

фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе 

роботою самостійно, в електронній формі»; 

 Наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, 

Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 

р. № 58 (із змінами) «Про затвердження Інструції про порядок ведення 

трудових книжок працівників». 

 

Паперові трудові ще існують в 2023 році: заповнюємо, виправляємо 

помилкові записи 

Працівник має надати трудову в паперовому або Електронному вигляді. 

Стаття 24. Укладення трудового договору  

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:  

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

 трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність 

з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування.  

При укладенні трудового договору громадянин, який вперше приймається на 

роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки 



Роботодавець веде електронну та/або паперову трудову книжку 

працівника 

Стаття 48 КЗпП. Облік трудової діяльності працівника 

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в 

реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом 

України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування". 

Стаття 48 КЗпП. Облік трудової діяльності працівника 

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка 

оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів 

після прийняття на роботу. Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний 

вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про 

прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за 

успіхи в роботі. Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 47 КЗпП. Обов'язок роботодавця провести розрахунок з 

працівником  

Роботодавець зобов’язаний в день звільнення на вимогу працівника внести 

належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у 

працівника. 

Паперові трудові книжки 

Питання щодо ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, 

постачання і облік регулюються:  

 постановою КМУ від 27.04.93 р. № 301 «Про трудові книжки 

працівників»; 

 Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, 

затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціального захисту населення України від 

29.07.93 р. № 58 (далі – Інструкція № 58). 

Робота за сумiсництвом в трудовiй книжцi зазначається окремим 

порядком 



На осiб, якi працюють за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться тiльки за 

мiсцем основної роботи. Запис вiдомостей про роботу за сумiсництвом 

провадиться за бажанням працiвника власником або уповноваженим ним 

органом (п.2.14 Інструкції № 58). 

Пункт 2.13 інструкції № 58 

Змiна записiв у трудових книжках про прiзвище, iм'я, по батьковi i дату 

народження виконується за останнiм мiсцем роботи на пiдставi документiв 

(паспорта, свiдоцтва про народження, про шлюб, про розiрвання шлюбу, про 

змiну прiзвища, iм'я та по батьковi тощо) i з посиланням на номер i дату цих 

документiв. Зазначенi змiни вносяться на першiй сторiнцi (титульному 

аркушi) трудової книжки. Однiєю рискою закреслюється, наприклад, колишнє 

прiзвище або iм'я, по батьковi, дата народження i записуються новi данi з 

посиланням на вiдповiднi документи на внутрiшньому боцi обкладинки i 

завiряються пiдписом керiвника пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв. 

Правильно в трудовій книжці відображаємо посади працівників 

Відповідно до абзацу третього пункту 2.14 Інструкції № 58, записи до трудової 

книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, 

вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Національному 

класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій». 

Пункт 2.27 інструкції № 58  

Днем звiльнення вважається останнiй день роботи.  

4.1. У разi звiльнення працiвника всi записи про роботу i нагороди, що внесенi 

у трудову книжку за час роботи на цьому пiдприємствi, засвiдчуються 

пiдписом керiвника пiдприємства або спецiально уповноваженою ним особою 

та печаткою пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв. 

Пункт 4.3 інструкції № 58  

У разi смертi працiвника трудова книжка видається на руки його найближчим 

родичам пiд розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовiй 

книжцi померлого працiвника у роздiлi "Вiдомостi про роботу" i дати запису у 

графi 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зi смертю", далi - 

заповнюється графа 4 - зазначаються дата i номер наказу (розпорядження). Цей 

запис засвiдчується у встановленому порядку. 



Пункт 6.2 інструкції № 58 

Трудовi книжки та їх дублiкати, що не були одержанi працiвниками при 

звiльненнi, зберiгаються протягом двох рокiв у вiддiлi кадрiв пiдприємства 

окремо вiд iнших трудових книжок працiвникiв, якi перебувають на роботi. 

Пiсля цього строку не затребуванi трудовi книжки (їх дублiкати) зберiгаються 

в архiвi пiдприємства протягом 50 рокiв, а по закiнченнi зазначеного строку їх 

можна знищити в установленому порядку. 

Пункт 7.1 інструкції № 58  

На пiдприємствi ведеться така документацiя щодо облiку бланкiв трудових 

книжок i заповнених трудових книжок:  

 книга облiку бланкiв трудових книжок i вкладишiв до них, затверджена 

наказом Мiнстату України вiд 27 жовтня 1995 року N 277;  

 книга облiку руху трудових книжок i вкладишiв до них, затверджена 

наказом Мiнстату України вiд 27 жовтня 1995 року N 277 - у цiй книзi 

реєструються всi трудовi книжки, що прийнятi вiд працiвникiв при 

влаштуваннi на роботу, а також трудовi книжки i вкладишi до них iз 

записом серiї i номера, що виданi працiвникам знову.  

У разi одержання трудової книжки у зв'язку iз звiльненням працiвник 

розписується у особистiй картцi i у книзi облiку. 

При видачі трудової книжки працівник обов'язково повинен: 

 або залишити представникові підприємства власноручну розписку про 

те, що вiн отримав на руки свою трудову книжку вказавши дату,  

 або розписатися в отриманні трудової книжки в спеціальній графі своєї 

особової картки (типoва форма П-2). 

 

Електронний облік трудової діяльності працівника: Тільки на 

порталі ПФУ! 

Сформувати Е-трудову книжку Постанова ПФУ від 12.03.2021 р. № 11-1 

Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної 

особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, 

в електронній формі. 



Подання відомостей про трудову діяльність 27 Скан сторінок паперової ТК 

xml-файл згідно з додатком. 

Відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово! 

Повторно подаються відомості про трудову діяльність, у випадку виправлення 

записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди 

роботи за періоди страхового стажу після 01 липня 2000 року або створення 

неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті 

страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг 

Пенсійного фонду України. При повторному поданні відомостей про трудову 

діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами. 

Записи роботодавцем про трудові відносини 

У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб відомостей про: 

 прийняття на роботу;  

 переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або 

переведення на іншу постійну посаду або роботу; 

 звільнення; 

 поновлення на роботі; 

 призупинення/відновлення дії трудового договору; 

 а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, 

звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо 

подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг 

Пенсійного фонду України в електронній формі шляхом створення 

відповідного електронного запису в електронному кабінеті 

страхувальника. 


