
Доброго ранку мої дорогенькі!Дуже сумую за вами! Але нічого не вдієш, 

треба всім бути вдома і берегти своє здоров’я. 

 

 Тема сьогоднішнього уроку: Види відповідальності які несе контролер – 

касир. 

Кодекс законiв про працю України  

 

регулює трудовi вiдносини всiх працiвникiв, сприяючи зростанню 

продуктивностi працi, полiпшенню якостi роботи, пiдвищенню ефективностi 

суспiльного виробництва i пiднесенню на цiй основi матерiального i 

культурного рiвня життя трудящих, змiцненню трудової дисциплiни i 

поступовому перетворенню працi на благо суспiльства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини. 

 Кримінального кодексу України 

 



 має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод 

людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської 

безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 

забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для 

здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які 

суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до 

осіб, що їх вчинили. 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є 

охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого 

правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, 

виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і 

законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 

співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед 

суспільством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2472


-  Вчинення адміністративного правопорушення умисно 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли 

особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо 

допускала настання цих наслідків. 

-  Вчинення адміністративного правопорушення з необережності 

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, 

коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих 

наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх 

відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч 

повинна була і могла їх передбачити. 

- Вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на 

момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 

віку. 

 

Цивільно-правова відповідальність полягає у застосуванні до 

правопорушника (касира) в інтересах другої сторони (власника мережі) або 

держави установлених законом або договором правових заходів впливу, що 

несе для нього негативні, економічно невигідні наслідки майнового 

характеру, а саме: 

 відшкодування збитків; 

 виплата неустойки (штраф, пеня); 

 відшкодування шкоди; 

 виконання основних обов'язків. 

Функції цивільно-правової відповідальності, які виконуються в сукупності: 

 відновлююча; 

 каральна (штрафна); 

 виховна. 



Відносно громадської відповідальності маємо зазначити , що касир несе 

відповідальність в даному випадку як суб’єкт громадських відносин, за 

нанесену матеріальну шкоду підприємству. 

 

Домашнє завдання:  

1. Переписати тему в конспект. 

2. Вивчити види відповідальності контролера-касира. 

 

Ви молодці ! Гарного дня! До зустрічі! 


