ПРО ЗМІНУ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

Відповідно до ст. 21. КЗпП 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.
Статтею 21 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що працівник
має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і
колективного договору на підставі укладеного трудового договору.
Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим
договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм
виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших,
передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини
працівника. Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно
від походження, соціального і майнового стану, расової та національної
належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і
характеру занять, місця проживання.
Також, відповідно до Статті 30 Закону України «Про оплату праці» при
кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити
працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться
оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
Роботодавець також зобов’язаний забезпечити достовірний облік
виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату
праці у встановленому порядку.

Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому
порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови,
встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. (ст. 22
Закону України «Про оплату праці»)
Однак, відповідно до ч.3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці
при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці,
пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого
часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших –
працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник
не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір
припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

