
Зразок наказу про звільнення  

у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді  

внаслідок недостатньої кваліфікації,  

п. 2 ст. 40 КЗпП України 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ» 

 

НАКАЗ 

 

19.11.2018 року м. Київ № 157-к/тр 

 

Про звільнення Іванова І.І. 

 

Рішенням атестаційної комісії від 5 листопада 2018 року менеджера зі збуту 

Іванова Івана Івановича визнано таким, що не відповідає займаній посаді. Внаслідок 

порушення строків поставки товарів клієнтам, неналежного складення заявок та планів 

постачання, частих скарг клієнтів на неналежний рівень обслуговування, у ТОВ «Світ» у 

поточному році зменшився товарооборот на 25 % та два постійних партнери, які 

здійснювали поставку товарів, відмовилися продовжувати співпрацю. 

Іванову І.І. була запропонована посада помічника товарознавця, від якої він 

відмовився. Інших вакантних посад, які Іванов І.І. відповідно до свого фаху і кваліфікації 

міг би обіймати, немає. Профспілковий комітет ТОВ «Світ» своїм рішенням від 16 

листопада 2018 року № 23 надав згоду на звільнення Іванова І.І. 

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ст. 40 КЗпП України, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Іванова Івана Івановича, менеджера зі збуту, звільнити 19 листопада 2018 року за 

п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок 

недостатньої кваліфікації та його відмовою від переведення на іншу роботу. 

 

2. Бухгалтерії провести з Івановим І.І. повний розрахунок відповідно до чинного 

законодавства, з виплатою вихідної допомоги в розмірі середнього заробітку. 

Підстава: рішення атестаційної комісії; 

рішення профкому про надання згоди на звільнення (протокол № 23 від 

16.11.2018); 

акт про відмову від переведення на іншу роботу. 

 

 

Директор Мирний О.О. Мирний 

 

 

До справи № ___ 

(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця) 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок наказу про звільнення  

у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді  

внаслідок стану здоров’я,  

п. 2 ст. 40 КЗпП України 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ» 

 

НАКАЗ 

 

19.11.2018 року м. Київ № 157-к/тр 

 

Про звільнення Іванова І.І. 

 

Відповідно до висновку Київської медико-соціальної експертної комісії Іванову І.І., 

який працює водієм вантажного автомобіля,  протипоказані надмірні фізичні 

навантаження і він потребує переведення на легшу роботу. 

Йому запропоновано переведення на посаду охоронника, від якої він відмовився. 

Інших вакантних посад, які Іванов І.І. відповідно до свого фаху і кваліфікації міг би 

обіймати, немає. Профспілковий комітет ТОВ «Світ» своїм рішенням від 16 листопада 

2018 року № 23 надав згоду на звільнення Іванова І.І. 

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ст. 40 КЗпП України, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Іванова Івана Івановича, водія вантажного автомобіля, звільнити 19 листопада 

2018 року за п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній 

посаді внаслідок стану здоров’я та його відмовою від переведення на іншу роботу. 

 

2. Бухгалтерії провести з Івановим І.І. повний розрахунок відповідно до чинного 

законодавства, з виплатою вихідної допомоги в розмірі середнього заробітку. 

Підстава: довідка Київської медико-соціальної експертної комісії; 

рішення профкому про надання згоди на звільнення (протокол № 23 від 

16.11.2018); 

акт про відмову від переведення на іншу роботу. 

 

 

Директор Мирний О.О. Мирний 

 

 

До справи № ___ 

(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця) 

(дата) 

 

 

 




