
Трудові книжки
Нормативно-правові документи

Документ
На що звернути увагу керівнику
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року №322-УІІІ (із змінами)
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт  або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію, про стан здоров’я та інші документи) (ст.24)
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
 Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації понад 5 днів.
Працівникам, які приступають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі, відомості про стягнення до неї не заносяться(ст.48)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 року №301 (із змінами)
При влаштуванні на роботу  працівники зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше та за сумісництвом (п.2) 
Трудові книжки зберігаються в установах, підприємствах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку (п.3)
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.
За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність (п.4)
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 р.
№455 (із змінами)
На осіб, які працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.(п.10)
Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язані в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитися у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону (п.15)
Заохочення заносяться до трудової книжки працівника.(п.1.1)
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58 (із змінами)
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усх форм власності понад 5 днів (п.1.1) 
Заповнення трудової книжки вперше провадиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу (п.2.2)
Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні проводитися у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону(п.2.3)
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників (п.7.1)

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

Документ
На що звернути увагу керівнику
Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 р.№277 
(із змінами)
Облік  руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться за Книгою обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Вона має бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та печаткою. З книги обліку не дозволяється вилучати сторінки з помилковими записами. Записи в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них доцільно розміщувати так, щоб для прізвища, імені та по батькові було виділено окремий рядок, а записи відокремлювалися один від одного «порожнім» рядком.
Якщо зроблено помилку в написанні прізвища, імені, по батькові, назві структурного підрозділу, посади, номеру наказу про прийняття, то слово з помилкою слід акуратно закреслити і поряд написати правильний варіант. 
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року №58 (із змінами)
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників ( ч.3,4,5 п.7.1)


