Відповідальність роботодавців за порушення законодавства про
працю.
Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання
трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.
За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які
використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:
- 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 125 190 грн (якщо мінімальна
зарплата 4173 грн) за наступні порушення:
- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;
- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати
єдиного внеску.
- 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 41 730 грн (якщо мінімальна
зарплата 4 173 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці
(наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день,
понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
- 3 мінімальні зарплати, – це 12 519 грн (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн) за такі
види порушень: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам,
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,
передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному
обсязі.
Крім того, статтею 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність на
керівника підприємства від 8500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск працівника без
трудового договору.
Отже, фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору (без
наказу) може коштувати 142190 грн (125 190 грн + 17 000 грн) + виплата такому працівникові
заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом
економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді.
Відповідно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевірки з
питань оформлення трудових відносин юридичні особи несуть відповідальність у вигляді
штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, у 2019 році - 417 300 грн.
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