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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (назва установи)
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ ___________________
тел.: ___________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання протиправними наказів про застосування
дисциплінарного стягнення
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З (число, місяць, рік) згідно з наказом №___ я, (П.І.Б. позивача), була
прийнята на посаду (назва) до (назва установи).
Відповідно до наказу №___ від (число, місяць, рік) переведена на
посаду (назва) відділу (назва).
(число, місяць, рік) я обрана головою первинної профспілкової
організації (назва установи), обов’язки якої виконую по теперішній час.
Згідно з наказами № ___ від (число, місяць, рік) та № ___ від (число,
місяць, рік) на мене накладено дисциплінарні стягнення у вигляді догани за
невиконання посадових обов’язків при проведенні перевірок _________, з
чим я не погоджуюся, вважаючи ці накази протиправними, такими, що
підлягають скасуванню, з огляду на те, що винесені всупереч вимог
ст. ст. 147, 149 Кодексу законів про працю України (далі ‒ КЗпП України).
Порушень трудової дисципліни я не допускала, керівництво
підприємства не відбирало в мене ніяких пояснень перед видачею наказів,
посадові обов’язки виконувала сумлінно, згоди профспілкової організації на
накладення на мене дисциплінарного стягнення, як голови первинної
профспілкової організації, не було.
Згідно зі ст. 147 КЗпП України вказано, що за порушення трудової
дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один захід
стягнення – догана або звільнення.
Як вбачається зі змісту наказів, на мене накладено дисциплінарне
стягнення за невиконання мною посадових обов’язків, а не за порушення
трудової дисципліни.
Невиконання посадових обов’язків не є порушенням трудової
дисципліни.
Статтею 149 КЗпП України передбачено порядок застосування
дисциплінарних стягнень, де зазначено, що до застосування дисциплінарного
стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від
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порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Ця вимога закону є
обов’язковою при застосуванні дисциплінарних стягнень.

