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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Оприлюднено проект Держбюджету на 2015 рік
Верховна Рада України оприлюднила проект Закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від
12 грудня 2014 р. № 1000 (далі — Держбюджет-2015).
Так, у 2015 році прожитковий мінімум становитиме на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі
1 січня 2015 року 1176 гривень, з 1 грудня — 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп
населення:
9дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року — 1032
гривень, з 1 грудня — 1167 гривень;
9дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року —
1286 гривень, з 1 грудня — 1455 гривень;
9працездатних осіб з 1 січня 2015 року — 1218 гривень, з 1 грудня — 1378 гривні;
9осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2015
року — 949 гривень, з 1 грудня — 1074 гривень.
Щодо мінімальної заробітної плати, то у Держбюджеті-2015 передбачені такі її розміри:
9у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, з
1 грудня — 1378 гривень;

9у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,29 гривні, з

1 грудня — 8,25 гривні.
Нагадаємо, що розмір мінімальної зарплати у
1218 грн було встановлено ще з 1 грудня 2013 року —
такими чином, Уряд пропонує ще майже на рік фактично заморозити підвищення її розміру.
Також Перехідними положеннями проекту Держбюджету-2015 передбачено, що Кабмін затверджує
особливий порядок проведення індексації грошових
доходів населення в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду та бюджетів інших фондів соціального страхування на
2015 рік.
Максимальний місячний розмір заробітної плати
працівників державних органів влади та інших державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) суддівської винагороди обмежується
15 розмірами мінімальної заробітної плати.

Можливі зміни до порядку нарахування допомоги
при народженні дитини
У Верховній Раді України зареєстровано проект
закону «Про внесення змін до статті 12 Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
(щодо зміни розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини)» (реєстр. № 1432 від
11 грудня 2014 р.).
На думку авторів законопроекту, існуючий порядок
призначення допомоги по народженню дитини, з урахуванням прожиткового мінімуму на момент народження дитини та розтягування виплат цієї фіксованої
суми на період до 6 років, не може забезпечити довгострокову підтримку молодих родин через те, що кожна наступна виплата допомоги буде знецінюватись
через зростання цін, а купівельна спроможність молодих родин знижуватиметься.
Для вирішення існуючої проблеми, законопроектом пропонується статтю 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада
1992 р. № 2811-ХII викласти в новій редакції, якою
передбачається збільшення загального розміру допомоги при народженні дитини та принципів нарахування допомоги, з урахуванням зміни розміру про-
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житкового мінімуму протягом всього періоду
здійснення виплат державної допомоги по народженню дитини.
Так, допомогу при народженні дитини пропонується
нараховувати в розмірах прожиткового мінімуму для
дітей віком до шести років та виплачувати, виходячи
з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на
момент здійснення виплат допомоги.
Допомога при народженні дитини надаватиметься
у такому розмірі: на першу дитину — 34 розміри прожиткового мінімуму; на другу дитину — 63, на третю
та кожну наступну дитину — 128 розмірів прожиткового мінімуму.
Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово:
при народженні першої дитини — у розмірі 10 прожиткових мінімумів; при народженні другої дитини — у розмірі 15; при народженні третьої та наступної дитини — у розмірі 20 прожиткових мінімумів.
Решта допомоги виплачуватиметься: на першу дитину протягом наступних 24 місяців; на другу дитину — протягом 48 місяців; на третю і кожну наступну
дитину — протягом 72 місяців.
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ТРУДОВИЙ КОДЕКС

Прийняття на роботу за
правилами Трудового кодексу
Однією з найважливіших процедур у роботі кадровика є прийняття на роботу працівників та оформлення відповідної документації. Це є клопітною справою й за
чинним законодавством, а за Трудовим кодексом вона виявиться ще більш складною — умов укладення трудового договору стає більше, деякі зі звичних правил
змінюються, а усе це потребує не лише вивчення нових законодавчих норм, а й виготовлення нових «шаблонів» кадрових документів. Отож, дізнайтеся, як має проходити прийняття на роботу за Трудовим кодексом, ознайомтеся зі зразками відповідних документів та порівняйте нові правила з поки ще чинним законодавством.

Необхідні документи та відомості
Зрозуміло, що процедурі укладення трудового договору завжди передує процес обрання
конкретної особи на певну вакантну посаду. Деякі правила добору працівників містяться й у
чинному Кодексі законів про працю України
(далі — КЗпП), проте у проекті Трудового кодексу України (далі — ТК), вони упорядковані в
окремій главі, а не розпорошені по різним нормам законодавства.
Насамперед, розглянемо документи та відомості, які має подати потенційний працівник
під час працевлаштування. Так, згідно зі ст. 69
ТК, при прийнятті на роботу особа подає:
1) паспорт або інший документ, що посвідчує
особу;
2) посвідчення застрахованої особи (у разі
відсутності у особи посвідчення застрахованої
особи, вона письмово інформує роботодавця
про причини його відсутності, а роботодавець
зобов’язаний в установленому законодавством
порядку отримати для цієї особи таке посвідчення);
3) документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) у разі, коли робота, на яку претендує особа, потребує спеціальних знань (підготовки);
4) ідентифікаційний код платника податків;
5) інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних
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навичок, виконувані роботи, що надається претендентом у довільній формі;
6) додаткові документи та відомості, передбачені законом України, для виконання окремих видів робіт чи праці в окремих сферах діяльності.
Також майбутній працівник з власної ініціативи має право надати роботодавцю характеристики, рекомендації та інші документи, що
характеризують його попередню роботу. Але
зверніть увагу — щодо можливості подання рекомендацій та характеристик, ключовим є ініціатива самого потенційного працівника, тобто
якщо останній не виявить бажання щодо їх подання, роботодавець не вправі їх вимагати від
нього.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: при прийнятті на роботу вимагати документи та відомості про особу, подання
яких не передбачено ст. 69 ТК (ч. 1 ст. 69 ТК).
Водночас, надання особою завідомо не правдивих відомостей про себе може бути підставою
для припинення трудових правовідносин відповідно до ст. 174 ТК (внаслідок порушення правил прийняття на роботу).
Роботодавець же, у свою чергу, зобов’язаний
поінформувати особу, яка шукає роботу, про
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характер майбутньої роботи та місце її виконання, а також термін її початку; розміри оплати
праці (винагороди), що відповідає характерові
робіт і порядок її виплати (ст. 71 ТК). Зверніть
увагу, що у разі працевлаштування за кордон,
особу, яка шукає роботу має бути письмово поінформовано про час виконання роботи за кордоном, валюту, в якій виплачуватиметься заробітна плата (винагорода) під час виконання
роботи за кордоном і порядок її виплати, а також — виплати, на які працівник матиме право,
що включають компенсацію витрат на проїзд та
забезпечення житлом.

Критерії добору працівників
Звісно, роботодавець на свій розсуд визначає
кількість робочих місць й посад за професіями й
кваліфікацією, що необхідні для забезпечення
виконання робіт, а також він вправі встановлювати й інші критерії добору працівників, що відповідають характеру роботи або умовам її виконання. Однак при цьому необхідно звернути
увагу, що такі додаткові умови щодо критеріїв
добору не можуть порушувати вимоги ст. 6 ТК
щодо недопущення дискримінації.

Дискримінація у сфері трудових правовідносин — це дії чи бездіяльність роботодавця або
іншої уповноваженої ним особи, що виражає приниження чи зневагу, а також порушення трудових
прав чи надання привілеїв на підставі віку, походження, сімейного стану, наявності сімейних
обов’язків чи інвалідності, соціального й майнового стану, расової та національної приналежності, громадянства (крім випадків передбачених
Законом), статі, сексуальної орієнтації, підозри чи
факту наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, політичних поглядів, віросповідання, членства у
професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання, у
тому числі наявності або відсутності реєстрації
за місцем проживання (ст. 6 ТК).
Не вважаються дискримінаційними законодавчі обмеження мінімального віку прийняття
на роботу та встановлення граничного віку ро-
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боти для окремих категорій працівників, винятки, обмеження чи надання переваг, установлені
ТК, законами України чи нормативно-правовими актами про працю з огляду на вимоги, що
ставляться до певних видів робіт, які можуть
виконуватися тільки особами певної статі або,
зумовлені необхідністю особливої турботи держави про осіб, які потребують посиленого соціального чи правового захисту (жінок під час
вагітності та народження дитини, осіб з інвалідністю, неповнолітніх, літніх людей тощо).
Особи, які вважають, що їх дискриміновано у
трудових правовідносинах, чи обмежені їх трудові права мають право звернутися до суду з вимогою захисту своїх прав, у тому числі — відшкодування завданої їм матеріальної та моральної
шкоди. Зверніть увагу, що доказ відсутності
дискримінаційних мотивів у разі відмови у
прийнятті на роботу (а також й у просуванні по
службі, здійсненні професійної кар’єри й у разі
звільнення працівника) покладається на роботодавця.
Також роботодавець, з метою визначення відповідності професійних, кваліфікаційних, особистих та інших якостей особи вимогам щодо
прийняття на роботу, має право проводити тести та співбесіди з претендентами на відповідні
вакансії. Звісно, про що зазначено і у ч. 4 ст. 72
ТК, тести й співбесіди, що проводить роботодавець (або за його дорученням — інші особи),
проводяться тільки за рахунок роботодавця.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: використання детектора
брехні, проведення тестів, формулювання запитань на співбесідах, здійснення інших заходів, що
є дискримінаційними за будь-якою ознакою, визначеною ТК. Під час співбесіди є неприпустимими питання щодо захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного положення, майбутньої чи теперішньої
вагітності, а також щодо знаходження на утриманні дітей чи недієздатних родичів (ч. 5 ст. 72 ТК).

Обов’язкові та додаткові умови
Якщо після ознайомлення з усіма необхідними документами потенційного працівника,
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а також проведення співбесід, тестів тощо, ви
упевнитися, що людина, яку ви маєте намір прийняти на роботу, володіє усіма необхідними для
виконання функціональних обов’язків за майбутньою посадою навичками та знаннями, то
можна переходити вже безпосередньо до процедури укладення трудового договору.

Трудовий договір — це правова угода між працівником і роботодавцем щодо встановлення трудових правовідносин, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену місцем і
часом, за визначеною спеціальністю, кваліфікацією, посадою (трудовою функцією чи функціями)
та під керівництвом роботодавця, дотримуватись
чинних на підприємстві, в установі, організації правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується надавати працівникові роботу, обумовлену цією угодою, забезпечувати
необхідні для її виконання умови праці, своєчасно і
в повному розмірі виплачувати працівникові заробітну плату, здійснювати соціальне страхування
працівника, а у випадках передбачених ТК і законами України — і членів його сім’ї (ч. 1 ст. 82 ТК).
Але зрозуміло, що перед тим, як саме оформлювати відповідний документ, необхідно детально, за взаємною згодою сторін майбутніх
трудових відносин (тобто працівника та роботодавця) визначити умови трудового договору,
враховуючи при цьому й положення законодавства. При цьому слід пам’ятати, що умови
будь-якого договору, у тому числі й трудового,
поділяються на істотні (обов’язкові) — без досягнення згоди щодо них договір вважається
неукладеним, та факультативні (додаткові) —
їх відсутність у договорі не може вплинути на
його юридичну чинність.
Чинне законодавство не містить спеціального переліку умов, наявність яких у договорі є
обов’язковою, але зі змісту ч. 1 ст. 21 КЗпП можна дійти висновку, що наразі до обов’язкових
належать ті умови, які пов’язані з визначенням
характеру роботи, для виконання якої укладається трудовий договір (тобто, трудова функція працівника — його посада, професія, в окре-
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мих випадках — кваліфікація), та з розміром
заробітної плати (пам’ятайте, що її розмір не
може бути меншим від встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати). Усі інші умови трудового договору, зокрема
ті, що стосуються умов праці, режиму праці та
відпочинку, строку випробування, застережень
щодо нерозголошення державної, комерційної
та іншої захищеної законом таємниці, підвищення кваліфікації працівника тощо є додатковими та встановлюються у самому трудовому
договорі лише за взаємним бажанням сторін.
Але при цьому необхідно враховувати, що всі ці
умови не повинні погіршувати становище працівника порівняно з законодавством України
про працю — у супротивному випадку вони
згідно зі ст. 9 КЗпП вважатимуться недійсними
(навіть якщо вони були включені до трудового
договору за згодою працівника). Крім того, умови трудового договору не можуть погіршувати
становище працівників підприємства порівняно
з нормами колективного договору.
Натомість вимоги ТК щодо обов’язкових та
додаткових умов трудового договору є, поперше, чітко визначеними, а по-друге — значно
суворішими. Так, відповідно до ст. 84 ТК,
обов’язковими умовами трудового договору
є істотні умови праці, передбачені ст. 200 ТК
і такі, про які домовилися сторони трудового
договору, зокрема:
1) визначені сторонами трудового договору:
а) трудова функція (суміщувані трудові функції), яку буде виконувати працівник, а саме: найменування, професії (посади), кваліфікації, характер, форма та складність виконуваних робіт.
Основна трудова функція працівника визначається посиланням в трудовому договорі та наказі про прийняття на роботу на одну із професій,
передбачених чинною класифікацією професій,
що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері стандартизації. Зміст трудової функції за
кожною професією та відповідною кваліфікацією визначається законодавством, а в частині,
що не визначена законодавством, — кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
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забезпечує формування державної політики у
сферах трудових відносин, соціального захисту
населення;
б) місце роботи з визначенням, у разі необхідності, конкретного структурного підрозділу, де
працюватиме працівник;
в) умови безпеки та оплати праці (розмір тарифної ставки (окладу), доплат, надбавок, інших заохочувальних виплат);
г) час початку дії трудового договору (при
укладанні трудового договору на визначений
строк — тривалість цього строку);
д) режим робочого часу та відпочинку (у разі,
коли він відносно даного працівника відрізняється від загальних правил, що встановлені
на підприємстві);
є) необхідність укладення договору про повну
чи підвищену матеріальну відповідальність;
ж) додаткові обсяги гарантій та розміри компенсацій порівняно з тими, що передбачені ТК,
нормативно-правовими й локальними нормативними актами про працю;
з) інші додаткові, не передбачені ТК, нормативно-правовими й локальними нормативними
актами про працю, взаємні зобов’язання сторін;
і) додаткові підстави для припинення трудового договору, в тому числі дострокового (для
трудового контракту);
2) визначені ТК та іншими нормативноправовими і локальними нормативними актами про працю, зокрема:
а) характеристики умов праці, гарантії та
компенсації працівникам за роботу зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на важких
роботах чи на роботах підвищеного ризику для
здоров’я;
б) умови оплати праці за нормами, визначеними колективним договором і штатним розписом, якщо сторони трудового договору не визначили інше;
в) види та умови загальнообов’язкового державного соціального страхування та участь у
недержавному пенсійному забезпеченні чи інших видах соціального страхування, безпосередньо пов’язаних із трудовою діяльністю;
г) відповідальність сторін трудового договору;
д) обсяги гарантій і розміри компенсацій;
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є) права й обов’язки сторін трудового договору;
ж) підстави для припинення трудового договору.
До додаткових умов трудового договору,
згідно зі ст. 85 ТК, належать:
1) установлення строку попереднього випробування працівника;
2) умови щодо нерозголошення державної,
службової, комерційної та іншої захищеної законом України таємниці;
3) взаємні зобов’язання працівника і роботодавця щодо заборони сумісництва та подальшої
роботи (певний час) у конкурентів за надання
роботодавцем працівникові рівноцінних додаткових благ і виплат;
4) зобов’язання працівника відпрацювати
після закінчення навчання не менш обумовленого договором строку чи компенсувати витрати роботодавця, у разі дострокового розірвання
трудового договору за ініціативою працівника,
якщо навчання провадилося за рахунок коштів
роботодавця;
5) умова підвищення кваліфікації працівника
чи створення умов для цього;
6) інші умови, що не погіршують становище
працівника порівняно із законодавством про
працю.

Форма трудового договору
Як бачимо, на відміну від чинного законодавства, норми ТК зобов’язують роботодавця та
працівника домовлятися про майже всі деталі
умов праці завчасно й фіксувати їх у трудовому
договорі. Це пояснює й вимогу ТК щодо обов’язкової письмової форми трудового договору.
Зауважимо, що хоча у ч. 1 ст. 24 КЗпП зазначено, що трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі, наразі на практиці
ситуація протилежна — зазвичай, трудові відносини оформлюються не шляхом укладення письмового трудового договору, а лише виданням наказу роботодавця про прийняття працівника на
роботу (при цьому письмову форму трудового
договору не слід плутати з процедурою його
оформлення — ті обставини, що працівник пише
заяву про прийняття на роботу, а роботодавець
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Трудовий договір з працівником укладається в
письмовій формі (крім працівників, які працюють
у роботодавця — суб’єкта малого підприємництва
або у роботодавця — фізичної особи, з якими трудовий договір може укладатися в тому числі і в
усній формі (ст. 503, ст. 505 ТК) у двох примірниках,
які підписуються сторонами і мають однакову
юридичну силу. Один примірник передається працівникові, другий зберігається у роботодавця (ч. 1
ст. 86 ТК).

видає відповідний наказ, не означають, що трудовий договір укладено в письмовій формі). В імперативній же формі у ст. 24 КЗпП вимагається
обов’язкове додержання письмової форми трудового договору лише у разі:
1) організованого набору працівників;
2) укладення трудового договору про роботу
в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) укладення контракту;
4) якщо працівник сам наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
5) укладення трудового договору з неповнолітнім;
6) укладення трудового договору між найманим працівником і фізичною особою – суб’єктом
підприємницької діяльності;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Але, починаючи з дати набрання чинності ТК
(тобто, відповідно до п. 1 його Прикінцевих і перехідних положень — з 1 січня 2016 року), укладати у письмовій формі доведеться усі трудові
договори (за винятком вже зазначених — з роботодавцями – суб’єктами малого підприємництва чи роботодавцями – фізичними особами).
Більше того, згідно з п. 4 Прикінцевих і перехід-
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них положень ТК, сторони трудових відносин,
що виникли до набрання чинності ТК і не були
оформлені трудовим договором у письмовій
формі, зобов’язані оформити їх відповідно до
вимог ст. 86 ТК (тобто у письмовій формі) на
умовах, що діють на момент такого оформлення, протягом року з дня набрання чинності ТК
(тобто, за умови, що ТК таки набере чинності 1 січня 2016 року, — до 31 грудня 2016 року). При
цьому у трудовому договорі має бути зазначено,
що ним оформлені трудові правовідносини, що
виникли з дати прийняття працівника на роботу
цим роботодавцем, враховуючи випадки його
реорганізації.
Також у ч. 2 ст. 86 ТК зазначено, що при укладанні трудового договору у письмовій формі використовуються типові трудові договори, затверджені центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального
захисту населення, та зразкові трудові договори,
затверджені центральними органами виконавчої
влади чи галузевою, колективною угодою. Сторони можуть відступити від положень зразкового
трудового договору, доповнювати його чи не
включати до нього умови, що суперечать типовому трудовому договору. Утім, зрозуміло, що наразі ще відсутні типові та зразкові договори, які б
враховували вимоги ТК щодо обов’язкових умов
трудового договору — отож, оскільки чинним законодавством поки не встановлено загальної типової форми письмового трудового договору, то
на кожному підприємстві вона розробляється самостійно (див. Додаток).

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
(Закінчення — у наступному номері)

У наступному номері також читайте статтю про правила проведення співбесіди,
в якій ви знайдете поради щодо підготовки, організації та аналізу зустрічі
з кандидатами на вакантні посади
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Зразок 1
Трудовий договір № _____
м. Київ
«___» ________ 20__ р.
_________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

в особі __________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _______________________________________________________________,
іменоване далі Роботодавець з одного боку, та ______________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________________________
паспорт серії ____№ ________, виданий _____________________________________________
_____________________________________________________________________________, що
іменується далі Працівник, із другого боку, далі разом «Сторони», уклали цей договір про
таке.
Працівник приймається на роботу на посаду _______________________________________
до _______________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

Працівнику встановлюється строк випробування ___________________________ місяців.
I. Загальні положення
1.1. Цей договір є ______________________________________________________________
(безстроковим, строковим із зазначенням строку, укладеним на час виконання певної роботи із зазначенням якої саме)

На підставі цього договору виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.
1.2. Працівнику встановлюється строк випробування _______________________________.
II. Права й обов’язки сторін
2.1. Працівник зобов’язується:
— сумлінно та якісно виконувати обов’язки, визначені цим договором і посадовою інструкцією;
— дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
…
2.2. Працівник має право:
— самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на
нього посадових обов’язків;
— вносити пропозиції щодо удосконалення виконуваної ним роботи, та роботи підприємства в цілому;
— вносити пропозиції щодо змін умов цього договору, що стосуються заробітної плати
та соціальних пільг;
…
2.3. Роботодавець зобов’язується:
— виплачувати Працівникові заробітну плату, визначену пунктом … цього договору;
— забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і цим договором;
— забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці;
— обладнати робоче місце Працівника згідно з вимогами нормативних актів про охорону
праці
— перед початком роботи роз’яснити Працівнику його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці на його робочому місці;
— ознайомити Працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
…
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Зразок 1. Закінчення
2.4. Роботодавець має право:
— вимагати від Працівника виконання трудової дисципліни, якісного виконання посадових обов’язків;
— вимагати від Працівника усунення недоліків, допущених ним у процесі роботи;
— накладати на працівника дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством про працю;
…
III. Робочий час
3.1. Працівнику встановлюється режим робочого часу на підставі правил внутрішнього
трудового розпорядку.
3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий
тиждень, погодинна робота тощо): ___________________________________________________
(вказати необхідне)

IV. Оплата праці та соціальні гарантії
4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором і посадовою інструкцією
Працівника, Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі _____________________
________________________________________________________________ гривень на місяць.
(цифрами та прописом)

4.2. Працівнику встановлюється доплата (надбавка й інші виплати) ___________________
_____________________________________________________________________________
(вказати вид доплат, надбавок, інших виплат)

у розмірі ___________________________________________________________________________.
4.3. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та
__________________________________________________________________________________
(вид додаткової відпустки — за наявності)

тривалістю __________________ календарних днів.
4.4. До щорічної основної відпустки раз протягом календарного року виплачується матеріальна допомога в розмірі 50% посадового окладу.
…
V. Відповідальність сторін, вирішення спорів
5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим
договором, сторони несуть відповідальність на підставі чинного законодавства.
5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
VI. Припинення та розірвання договору
6.1. Цей договір припиняється або може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін у
випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством про працю України.
VII. Інші умови
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _________.
7.2. Цей договір укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають
однакову юридичну силу.
Роботодавець:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Працівник:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(повна назва, адреса)

______________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

______________________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса, паспортні дані)

______________________________________
(підпис)

МП
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Надурочні роботи:
випадки залучення
Досить часто одним з найбільш спірних питань у відносинах «роботодавець – працівник» є проблема виконання працівником понаднормових робіт та їх оплата.
Чинне трудове законодавство містить достатньо вичерпний перелік норм, які дозволяють розв’язати це питання на практиці. Утім, незважаючи на чіткі вказівки
законодавця, зустрічаються випадки, коли плутають поняття «надурочні роботи»
та «робота у святкові та вихідні». Окрім цього, працівникам кадрових служб стане
в нагоді уточнення щодо правильності оформлення такої роботи. Як правильно
скласти відповідний наказ? Які є обмеження щодо залучення до понаднормових
робіт? Як вести облік робочого часу? Що слід відображати у звітах та за якою
формою? Якою має бути оплата праці залучених працівників? Усі ці питання є
безумовно актуальними та вимагають детального роз’яснення.

Правові підстави
За загальним правилом тривалість робочого
часу працівників підприємства, установи, організації (далі — підприємство) незалежно від
форми власності встановлюється Правилами
внутрішнього трудового розпорядку — локальним нормативно-правовим актом підприємства
(далі — ПВТР). Стаття 50 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) вказує, що нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин при 5-денному робочому
тижні з двома вихідними днями. На тих підприємствах, де введення 5-денного робочого тижня не
доцільне, може бути встановлено 6-ти денний,
однак 40-годинна тривалість зберігається, не
більше 7 годин на день, 6 годин — при нормі у
36 годин, і 4 години при нормі 24 години. Що
саме обрати — належить до прерогативи власника, однак із погодженням із профспілкою.
Що ж саме відноситься до понадурочних робіт та як це тлумачиться у законодавстві? Як
правило, надурочними вважаються обумовлені
трудовим договором роботи, які виконує працівник понад встановлену тривалість робочого
дня. Про це згадується у статтях 52, 53 і 61 КЗпП.
Зауважимо, що в силу трудового договору ви-
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конується робота, передбачена цим договором,
з підпорядкуванням працівника ПВТР. Якщо ж
працівник без вказівки власника, хоча і з його
відома, виконує роботу, яка виходить за межі
обов’язків, визначених трудовим договором,
така робота виходить і за межі даних трудових
правовідносин, тому вона не може вважатися
виконаною «понад встановлену тривалість робочого дня» (вона виконана за межами даних
трудових правовідносин). І питання про юридичну кваліфікацію роботи, виконаної працівником без вказівки власника після закінчення
робочого часу, повинне вирішуватися без урахування існуючих між сторонами трудових правовідносин. Отже, робота, виконувана працівником за власною ініціативою, хоча і з відома
власника, не може бути кваліфікована як надурочна. Інша справа, що при відрядній формі заробітної плати вона оплачується за звичайними
розцінками. Але це відбувається лише тому,
оскільки ця робота відбивається у відрядному
наряді без зазначення того, що вона виконана
після закінчення робочого дня. Окрім цього, не
може вважатися надурочною робота, яку виконує працівник поза основним місцем роботи на
умовах сумісництва. Надурочною є також робо-
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та понад встановлену норму робочого часу відповідно до законодавства про скорочену тривалість робочого часу напередодні святкових,
неробочих і вихідних днів (ст. 53 КЗпП). Слід
звернути увагу, оскільки при визначенні надурочних робіт у ст. 62 КЗпП дається посилання на
статті 52, 53, 61 КЗпП, однак не зазначається
ст. 56 КЗпП, поняття надурочної роботи не може
застосовуватися до неповного робочого часу.
Отже, працівники, які уклали трудовий договір
з умовою про неповний робочий час, не можуть
взагалі залучатися до надурочних робіт. Вони
можуть залучатися до роботи понад встановлену угодою сторін тривалість робочого часу лише
на основі взаємної домовленості з оплатою роботи, виходячи із звичайних (одинарних) розцінок або в іншому розмірі, погодженому сторонами.
У ч. 3 ст. 62 КЗпП чітко вказується, що власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у таких
виняткових випадках:
1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського
або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,
зв’язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх
функціонування;
3) при необхідності закінчити почату роботу,
яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести
до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого
устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;
4) при необхідності виконання вантажнорозвантажувальних робіт з метою недопущення
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
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5) для продовження роботи при нез’явленні
працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.
У п. 1 ч. 3 ст. 62 КЗпП поєднуються різнорідні
виняткові випадки, при яких допускається застосування надурочних робіт. Проведення робіт,
необхідних для оборони держави — це найширший спектр робіт. Залучення працівників до надурочних робіт буде законним, однак, якщо таким роботам у конкретному випадку притаманна
ознака винятковості. Проведення ж робіт з метою відвернення громадського або стихійного
лиха — безперечна підстава для залучення працівників до надурочних робіт, сформульована
вона цілком виразно і не викликає сумнівів у її
винятковості. Однак негайне усунення наслідків
такого нещастя як підстава надурочних робіт не
завжди буде мати ознаку винятковості, тому що
є і такі наслідки, які цілком допустимо усунути в
плановому порядку.
Не викликає сумніву можливість залучення
працівників до надурочних робіт з метою відвернення виробничої аварії. До аварії може
бути віднесене широке коло подій. Визначення
аварій та їх поділ на категорії наведено у Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.
№ 1232. Негайне відвернення таких подій хоча
офіційно і визнається підставою для проведення надурочних робіт, все-таки не завжди має
ознаку винятковості, що не дозволяє в таких випадках залучити працівників до надурочних робіт.
Окрім цього, необхідність закінчити почату
роботу, коли її припинення може призвести до
псування або загибелі державного чи громадського майна, є підставою для проведення надурочних робіт тільки у випадках, коли робота не могла
бути виконана в нормальний робочий час внаслідок непередбачених обставин чи випадкової
затримки з технічних умов виробництва. Пункт 3
ч. 3 ст. 62 КЗпП формулює ще одну підставу для
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проведення надурочних робіт — необхідність невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли їх несправність викликає
зупинення робіт для значної кількості працівників.
У п. 4 ч. 3 ст. 62 КЗпП необхідність виконання
вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу
чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і
призначення визнається без будь-яких застережень як підстава для проведення надурочних робіт. Однак і в цьому випадку варто мати на увазі,
що щоденне застосування надурочних робіт у подібних випадках недопустиме. Для залучення працівників до надурочних робіт з розглянутих підстав
власник повинен подати докази наявності ознак
винятковості в кожному конкретному випадку.
Продовження роботи у разі нез’явлення змінника є підставою для застосування надурочних
робіт лише у випадках, коли робота не допускає
перерви. Так, п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвержденої наказом Міністрества освіти
України від 15 квітня 1993 р. № 102, визнає, що
надурочна робота з розглянутої підстави може
застосовуватися, якщо батьки вчасно не забирають дітей з дошкільного закладу, і робота виконується за межами робочого часу. Допускаючи
застосування в подібних випадках надурочних
робіт, п. 5 ч. 3 ст. 62 КЗпП зобов’язує власника
негайно вжити заходів до заміни працівника.
Слід звернути увагу, що підстави для застосування надурочних робіт можуть встановлюватися не тільки КЗпП, але й іншими актами законодавства.
Отже, надурочна робота — це перевищення не тільки встановленої нормальної чи скороченої тривалості робочого часу (вона законодавчо встановлюється, як правило, лише в
розрахунку на тиждень), а й установленої тривалості щоденної роботи (вона встановлюється,
як правило, на підприємстві в порядку регулювання режиму робочого часу).
Водночас, не є надурочними роботи:
— проведені без наявності підстав, передбачених законодавством, і не оформлені відповідним наказом роботодавця (за власною ініціативою працівника);

14

— у режимі неповного робочого часу, але в
межах норми тривалості робочого часу;
— для працівників з ненормованим робочим
днем, крім випадків виконання за дорученням
роботодавця роботи, яка не входить до кола їхніх обов’язків.

Механізм залучення
Після вивчення питання про доцільність та
законодавчо не заборонену можливість введення на підприємстві режиму залучення працівників до понаднормових робіт, керівник підприємства звертається з відповідною заявкою до профспілки.

Надурочні роботи можуть провадитися лише з
дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
підприємства (ст. 64 КЗпП).
Отже, у ст. 64 КЗпП сформульоване імперативне правило про заборону проведення надурочної
роботи без згоди виборного органу первинної
профспілкової організації. Виняток з цього правила встановлено ст. 574 Митного кодексу України,
яка передбачає залучення посадових осіб митних
органів до надурочних робіт за розпорядженнями
керівника митного органу або його заступника.
Однак сама згода виборного органу первинної
профспілкової організації на проведення надурочних робіт повинна бути тільки попередньою.
Так, практика вважає допустимим одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації після проведення надурочних робіт у
разі аварії, стихійного лиха, невиходу змінника та
в інших екстрених випадках. Крім того, з неї не
випливає заборона на завчасне одержання згоди
виборного органу первинної профспілкової організації на проведення надурочних робіт в екстрених випадках. Отже, такий дозвіл доцільно було б
одержувати заздалегідь (тобто до настання екстреного випадку), природно, обмеживши залучення працівників до надурочних робіт тільки
дійсно екстреними випадками.
Зауважимо, що звернення власника до виборного органу первинної профспілкової організа-
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ції з проханням дати дозвіл на проведення надурочних робіт повинне бути письмовим. Хоча
це законом не передбачено, однак випливає із
суті відносин, які складаються між сторонами. У
такому зверненні повинні бути зазначені фактичні обставини, які підпадають під ст. 62 КЗпП
і є підставою для проведення надурочних робіт.
Роботодавець у зверненні до виборного органу
повинен описати також види робіт, які передбачається проводити в надурочний час, категорії і кількість працівників, яких передбачається
залучити до надурочних робіт, тривалість цих
робіт. За браком такої інформації може ускладнитися прийняття виборним органом первинної профспілкової організації рішення про надання дозволу на проведення надурочних робіт.
Роботодавець як особа, що зацікавлена в проведенні надурочних робіт, повинен переконати
виборний орган у законності та доцільності їх
проведення. Водночас законодавство не зобов’язує власника перелічувати персонально всіх
працівників, яких передбачається залучити до
надурочних робіт.
Теоретично виборний орган первинної профспілкової організації може відмовити в наданні
дозволу на проведення надурочної роботи навіть за наявності підстав для їх проведення. Однак, саме така практика маловідома. Якщо на
підприємстві діє кілька профспілкових організацій і до надурочних робіт залучаються члени
кожної з цих організацій, дозвіл на проведення
надурочних робіт доречно одержати від усіх виборних органів. За відсутності на підприємстві
профспілкової організації власник не може і не
повинен запитувати в будь-кого згоду на проведення надурочних робіт, однак повинен додержуватися правил про обмеження проведення
надурочних робіт за їх підстав і за тривалістю.
Витяг із протоколу засідання виборного органу первинної профспілкової організації з дозволом на проведення надурочних робіт є підставою для видання відповідного наказу.
Потім роботодавець має дати доручення відділу кадрів підготувати відповідний наказ (Зразок 1), який повинен містити підстави такого
залучення; перелік працівників, які мають виконати означені роботи понад обумовлений в

№ 1 (85), 2 січня 2015

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

трудовому договорі робочий час; вказівки до
відповідальних за техніку безпеки осіб; вказівки
бухгалтерії щодо оплати понадурочних робіт
вказаним працівникам відповідно до чинного
трудового законодавства та колективного договору.
Видання наказу необхідне і для належного
врегулювання обов’язку працівників виконувати надурочну роботу, і як підстава для оплати
праці в підвищеному розмірі. Відмова працівника від виконання надурочних робіт за наявності
підстав для їх проведення, дозволу виборного
органу первинної профспілкової організації і
відсутності порушення законодавства про порядок проведення надурочних робіт тягне дисциплінарну відповідальність працівника. Якщо
ж роботодавець при залученні працівника до
надурочних робіт допустив порушення законодавства, останній вправі відмовитися від їх виконання.
Під час складання наказу слід зважати на норми ст. 63 КЗпП про заборону залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників.
Зокрема, до надурочних робіт забороняється
залучати:
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
2) осіб, молодших вісімнадцяти років;
3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах
без відриву від виробництва, в дні занять. Зауважимо, що вищевказані особи не можуть залучатися до надурочних робіт навіть за наявності їх
згоди. У силу ч. 2 ст. 63 КЗпП не можуть залучатися до надурочних робіт також батьки, опікуни, які виховують дітей віком до трьох років без
матері (батьків), у тому числі в разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі, на
що вказує ст. 1861 КЗпП.
Законодавством можуть бути передбачені й
інші категорії працівників, яких забороняється
залучати до надурочних робіт. Так, жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх
згодою і за умови, що це не суперечить медичним
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛОЧНИК»
НАКАЗ
26.11.2014 р.

м. Київ

№ 270-п

Про проведення
надурочних робіт
та порядок їх оплати

На підприємстві в результаті стихійного лиха — зливи в ніч з 25 на 26 листопада 2014 р.
не функціонують системи електро- і водопостачання, вийшло з ладу технологічне устаткування, простоює транспорт.
В умовах невідкладного усунення наслідків стихійного лиха роботи працівників протягом
установленої тривалості робочого дня недостатньо.
Для негайного відновлення роботи всіх виробництв підприємства, запобігання псуванню
майна та недопущення простою транспорту з дозволу профспілкового комітету підприємства (протокол від 26.11.2014 р. № 18) відповідно до чинного законодавства,
НАКАЗУЮ:
1. Провести 27 листопада 2014 р. надурочні роботи:
1.1. Усунути пошкодження електрокабеля із залученням до роботи тривалістю по три
години електромеханіка з ремонту й обслуговування електроустаткування Іванова І. С. та
інженера-енергетика Сидоренко В. К..
1.2. Відновити водопостачання підприємства із залученням до роботи тривалістю по дві
години слюсарів-ремонтників Петренка О. І. і Кириленка С. Т..
1.3. Провести електрозварювальні ремонтні роботи технологічного устаткування із залученням до роботи тривалістю три години електрозварника ручної зварки Борисюка С. Р..
1.4. Провести навантажувально-розвантажувальні роботи із залученням до роботи тривалістю по дві години вантажників Краснова П. П. та Лисенка С. К..
2. Оплатити надурочні роботи з такого розрахунку:
2.1. Іванову І. С., Петренку О. І., Кириленку С. Т., Борисюку С. Р., які працюють з погодинною системою оплати праці, — у подвійному розмірі годинної тарифної ставки.
2.2. Краснову П. П. та Лисенку С. К., які працюють з відрядною системою оплати праці,
виплатити доплату в розмірі 100% тарифної ставки працівника, який працює за погодинною
системою оплати праці відповідної кваліфікації, за всі відпрацьовані надурочні години.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного механіка Дидюка С. П..
Підстави: 1. Доповідна записка головного механіка Дидюка С. П. від 26. 11.2014 р. з пропозицією про проведення надурочних робіт 27.11.2014 р..
2. Дозвіл профспілкового комітету ТОВ «Молочник» (протокол від 26.11.2014 р.
№ 18).
Директор

Савченко

рекомендаціям, тобто за відсутності обмеження
надурочних робіт у медичній рекомендації, даній
такому працівникові;
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С. В. Савченко

4) громадяни похилого віку (такими відповідно до ст. 10 Закону України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших
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громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня
1993 р. № 3721-XII визнаються особи, які досягли пенсійного віку відповідно до законодавства,
а також особи, яким до досягнення загального
пенсійного віку залишилося не більше півтора
року). За наявності згоди, такі працівники можуть залучатися до надурочних робіт, якщо немає протипоказання за станом здоров’я (ч. 3
ст. 13 того ж Закону).
Не менш важливі вимоги містяться у ст. 65
КЗпП про граничні норми застосування означених робіт. Слід зауважити, що протягом будьяких двох календарних днів підряд надурочні
роботи не повинні перевищувати чотирьох годин. У розрахунку на рік гранична тривалість
надурочних робіт не може перевищувати 120
годин. Отже, у ч. 1 ст. 65 КЗпП чітко встановлено граничну кількість надурочних робіт для одного працівника.

Тривалість надурочних робіт для кожного працівника не може перевищувати чотирьох годин
протягом двох днів підряд і 120 годин на рік
(ст. 65 КЗпП).
Варто також зазначити, що закон не вимагає,
щоб працівники з так званим ненормованим робочим днем залучалися до роботи після закінчення робочого дня тільки з тих підстав, які
встановлені для застосування надурочних робіт
(ст. 62 КЗпП). Робота працівника з ненормованим робочим днем після закінчення робочого
дня не є надурочною роботою. Водночас для залучення працівників з ненормованим робочим
днем до роботи понад норму робочого часу необхідні підстави (виробнича необхідність, інші
виняткові обставини).

Оплата праці за виконання
понадурочних робіт
Не менш важливим є питання оплати праці за
виконання означених робіт. Достатньо вичерпну інформацію надає нам ст. 106 КЗпП. Відразу
зауважимо, що за погодинною системою оплати
праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Тобто ч. 1
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ст. 106 КЗпП чітко вказує, що при почасовій формі оплати робота в надурочний час оплачується
в подвійному розмірі годинної ставки. Якщо на
відповідні роботи встановлена денна тарифна
ставка або місячний оклад, розмір погодинної
оплати за годину визначається, виходячи з норми робочого часу, встановленої на день або розрахованої на місяць. Слід зауважити, що правило ч. 1 ст. 106 КЗпП поширюється на усі випадки
застосування почасової системи заробітної плати (не поширюється тільки на робітників, праця
яких оплачується за відрядною формою).
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється
за погодинною системою, — за всі відпрацьовані
надурочні години (ч. 2 ст. 106 КЗпП). Слід, однак, враховувати, що на цей час тарифні ставки
не диференціюються за критерієм форми оплати
праці, тому розмір доплати тут визначається виходячи з тарифної ставки розряду, за яким
робітник-відрядник працює.
У разі ж підсумованого обліку робочого часу
оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами 1 і 2 ст. 106 КЗпП. Тобто оплачується
весь час, відпрацьований понад норму робочого
часу за відповідний обліковий період.
Зауважимо також, що компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається, на що вказує ч. 4 ст. 106 КЗпП, забороняючи компенсувати надурочну роботу відгулом.
Це стосується і випадків, коли обидві сторони
трудового договору згодні на таку форму компенсації надурочної роботи. Робота понад норму
робочого часу при підсумованому обліку робочого часу не може компенсуватися зменшенням
тривалості роботи в наступному обліковому періоді. Така робота повинна бути оплачена за нормами, встановленими для надурочних робіт.
Крім того, підвищена оплата надурочної роботи застосовується незалежно від того, чи дотримане власником законодавство, що визначає підстави і порядок застосування надурочних робіт:
залучення до надурочної роботи за відсутності
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встановлених законодавством підстав для цього,
неодержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації на проведення надурочної роботи не позбавляють працівників
права на підвищену оплату надурочних робіт.
Але право на підвищену оплату виникає лише в
тому випадку, якщо працівник «залучався» (цей
термін використовується у ст. 63 КЗпП) власником до надурочної роботи. Якщо ж працівник добровільно продовжує роботу після закінчення
робочого дня (зміни), підстав для підвищеної
оплати праці немає.
Окремо відзначимо, що право на підвищену
оплату надурочної роботи мають і працівники з
ненормованим робочим днем. Але при цьому
надурочна робота повинна бути чітко відокремлена від епізодичного виконання трудових завдань після закінчення робочого часу, який компенсується наданням додаткової відпустки.
Власникові можна порадити з цією метою належно оформляти залучення працівників до надурочної роботи. Працівникам же можна порекомендувати запасатися доказами, щоб у разі
виникнення спору довести, що залучення їх до
роботи понад норму робочого дня у зв’язку з використанням режиму ненормованого робочого
дня мало не епізодичний, а систематичний характер і зовсім перестало бути таким, що його
можна порівняти з розмірами компенсації за ненормований робочий день.

Облік використання
понаднормових робіт
Наостанок слід звернути увагу на питання
обліку використання таких робіт. Зокрема, тут
може стати в нагоді наказ Держкомстату Украї-

ни «Про затвердження типових форм первинної
облікової документації зі статистики праці» від
5 грудня 2008 р. (далі — Наказ № 489). Працівники кадрових служб підприємств усіх форм
власності з 1 січня 2009 року повинні у роботі
керуватися нормами Наказу № 489, яким затверджено типові форми бланків, що застосовуються на підприємствах не лише у кадровій роботі, а й для нарахування та виплати заробітної
плати працівникам. Цей наказ передбачає єдину форму № П-5 для обліку використання робочого часу. Зазначимо, що форма № П-5 застосовується для обліку використання робочого часу
всіх категорій працівників, для контролю додержання працівниками встановленого режиму
робочого часу, отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також
складання статистичної звітності з праці.
У Наказі також наведено буквені та цифрові
коди використання працівниками робочого
часу, зокрема:
— години роботи, передбачені колективним
договором, — буква «Р», цифри «01»;
— вечірні години роботи — «ВЧ», «03»;
— нічні години роботи — «РН», «04»;
— понаднормові години роботи — «НУ», «05».
Окрім цього, власник або уповноважений
ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника (ч. 2 ст. 65 КЗпП). Обмеження кількості надурочних робіт щодо кожного працівника окремо припускає необхідність
обліку надурочних робіт кожного працівника
(див. Додаток). Для цього можна вести спеціальний журнал, в якому відмічати працівників, залучених до надурочних робіт, і тривалість
таких робіт (Зразок 2).
Зразок 2

Журнал обліку надурочних робіт працівників
ПІБ працівника
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Посада (робота)

Проведення надурочних робіт
Дата
Тривалість, годин
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Таким чином, питання залучення працівників до понаднормових робіт вимагає певної уваги власника. Адже законодавством встановлено
певні обмеження та особливі підстави до залучення, граничні норми робіт, окремий порядок
оплати праці. На ці питання слід зважати на
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практиці з метою уникнення спірних ситуацій у
форматі «роботодавець – працівник».

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

Апеляційний суд Полтавської області
РІШЕННЯ
(Витяг)
11 листопада 2014 року

м. Полтава

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Полтавської області,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві цивільну справу за апеляційними
скаргами громадянки О., директора Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства — громадянина Д. на рішення Миргородського
міськрайонного суду Полтавської області від 30 вересня 2014 року по справі за позовом громадянки О. до Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторноптахівничого підприємства, третя особа: Територіальна інспекція з питань праці у Полтавській
області, громадянина Д. про стягнення заробітної плати та відшкодування шкоди,
в с т а н о в и л а:
У березні 2014 року позивачка звернулася до суду з вказаним позовом до Миргородського
приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства, в якому,
з урахуванням уточнення до позовних вимог, остаточно просила стягнути з відповідача на її
користь заборгованість по заробітній платі за період з 01.01.2010 року по 30.11.2013 року в
зв’язку з непроведенням нарахування та оплати за надурочні та святкові години, непроведенням
доплати за шкідливість та доплати за відпускні в сумі 26 539,09 грн; розмір інфляційних збитків
від знецінення грошового боргу (заборгованості по заробітній платі) у сумі 2 045,07 грн; моральну шкоду — 10 000 грн; вартість проведення судової експертизи 5 920, 00 грн.
Рішенням Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 30 вересня 2014 року
позовні вимоги громадянки О. задоволено частково.
Стягнуто з Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторноптахівничого підприємства с. Гаркушенці, Миргородського району на користь громадянки О.:
— заборгованість по заробітній платі за період з жовтня 2012 р. по 30.11.2013 р. у зв’язку
з не проведенням нарахування та оплати за надурочні та святкові години, непроведенням доплати за шкідливість та доплати за відпускні у розмірі 10 415,09 грн;
— розмір інфляційних збитків від знецінення грошового боргу заборгованості по заробітній
платі в розмірі 211,40грн;
— моральну шкоду 1 000 грн;
— вартість проведення судової експертизи в розмірі 5 920 грн.
Також стягнуто з Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторноптахівничого підприємства с. Гаркушенці, Миргородського району на користь держави судового збору 243,60 грн.
В решті позовних вимог відмовлено за безпідставністю.
Не погодившись із рішенням місцевого суду, його в апеляційному порядку оскаржив директор
Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства — громадянин Д., посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального
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Додаток. Продовження
права, просить рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні
позовних вимог. Також, останній зазначає, що судом неправильно вирішено питання щодо розподілу судових витрат у справі при частковому задоволенні позову.
В обґрунтування апеляційної скарги зазначив, що журнал часу приходу та уходу співробітників не відноситься до первинної бухгалтерської документації, а тому суд безпідставно врахував дані відображені у вказаному журналі для нарахування коштів за відпрацювання понаднормових годин.
Рішення місцевого суду також оскаржила позивачка, яка в апеляційній скарзі, посилаючись
на невідповідність висновків суду обставинам справи, неповне з’ясування обставин, що мають
значення для справи, просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення
позовних вимог у повному обсязі. Зазначає, що судом неправомірно не враховано висновки
експертизи, та не стягнуто на її користь невиплачені кошти починаючи з 2010 року.
Судова колегія, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення сторін, що з’явилися, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційних скарг, вважає, за необхідне
скаргу громадянки О. відхилити, апеляційну скаргу Миргородського приватного орендного
сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства — задовольнити частково за
наступних підстав.
Так, частково задовольняючи позовні вимоги громадянки О., суд першої інстанції виходив з
того, що оскільки журнал часу приходу та уходу співробітників датовано з 09.10.2012 року, то
до стягнення оплати відпрацьованого надурочного часу необхідно розпочати саме з цього періоду, доказів на підтвердження понаднормово відпрацьованих годин протягом 2010 – 2011 рр.
матеріали справи не містять.
Колегія суддів вважає, що вказаний висновок суду першої інстанції є правильним, виходячи
з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи, громадянка О. працювала у відповідача з 19 березня 2009
року згідно з наказом № 13 на посаді птахівника, наказом № 56 від 25.11.2013 року була звільнена за угодою сторін згідно зі ст. 36 п. 1 КЗпП України.
Відповідно до вимог статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок строки, зазначені в статті 11 цього Кодексу. Вимоги даної норми також
дублюються в пункті 4.9. Колективного договору Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства на 2011–2015 роки, а також в пунктах 9, 11.9, Правил внутрішнього трудового розпорядку від 10 лютого 2004 року.
Також, відповідно до пункту 4.10. Колективного договору: виплачується надбавка працівникам підприємства за фактично відпрацьований час, за шкідливі умови праці відповідно до тарифної ставки: птахівникам 8% тарифної ставки.
Статтею 62 Кодексу законів про працю України передбачено: надурочні роботи, як правило,
не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого
дня (статті 52, 53 і 61).
В пункті 3.4. Колективного договору йдеться, встановити п’ятиденний робочий тиждень
тривалістю 40 годин з оплатою повного тарифу.
У випадку потреби понадурочної роботи, вирішувати питання залучення працівників, відповідно до вимог законодавства про працю України.
Згідно статті 65 Кодексу законів про працю України, надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.
Як було встановлено судом першої інстанції, відповідачем облік надурочних робіт не вівся,
факт порушення адміністрацією Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства вимог трудового законодавства встановлено Територіальною державною інспекцією праці у Полтавській області.
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Додаток. Продовження
Так, згідно перевірки трудового законодавства на підприємстві 10.12.2013 р., проведеного
Територіальною Державною інспекцією з питань праці у Полтавській області виявлені порушення трудового законодавства:
— на підприємстві працівники працюють понаднормово. В ході перевірки не було надано
підтверджуючих документів щодо проведення надурочних робіт за погодженням ради трудового колективу;
— облік надурочних годин кожного працівника не ведеться;
— первинний табель обліку робочого часу за жовтень 2013 року не відповідає табелю обліку робочого часу, наданого на підприємстві та згідно якого проведено оплату праці громадянки О., що свідчить про незабезпечений достовірний облік виконуваних працівником роботи;
— не забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці;
— оплата праці за роботу в надурочний час не оплачується в подвійному розмірі годинної
ставки.
Внаслідок вказаної перевірки, головним державним інспектором громадянином Г. складено
протокол згідно з ч. 1 ст. 41 КУпАП, відповідно до якого матеріал було направлено до суду, а
керівника згідно постанови суду піддано штрафу в сумі 510 грн.
Крім того, за невиконання припису згідно з постановою Територіальної Державної інспекції
з питань праці у Полтавській області № 16-20-9/123-14 відповідно до ст. 1886 КУпАП на директора підприємства громадянина Д. накладено штраф в сумі 1 020 грн, який ним був сплачений
згідно квитанції від 23.12.2013 р..
У свою чергу, суду першої інстанції прийшов до висновку, що як доказ того, що позивачка
працювала понаднормові години на птахофабриці, є журнал часу приходу та уходу співробітників, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою птахофабрики, з вказаним висновком погоджується колегія суддів.
Згідно з роз’ясненнями, що містяться у пункті 16 постанови Пленуму Верховного Суду України
№ 13 від 24.12.1999 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»: при
вирішенні спорів про оплату роботи в надурочний час судам слід мати на увазі, що передбачене
ч. 4 ст. 106 КЗпП положення про заборону компенсації надурочних робіт шляхом надання відгулу
поширюється і на випадки їх виконання у святкові, неробочі та вихідні дні. У разі проведення
таких робіт за розпорядженням або з відома роботодавця години роботи понад нормальну тривалість робочого дня, а в разі підсумованого обліку робочого часу — понад установлений робочий час в обліковому періоді оплачуються при погодинній системі оплати праці — у подвійному
розмірі годинної ставки, а при відрядній системі — шляхом доплати 100 відсотків тарифної
ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою (ст. 106 КЗпП), і в тому разі, коли ці роботи було виконано без додержання умов і порядку
залучення до них.
Відповідно до ст. 107 КЗпП України, робота у святковий і неробочий день (частина четверта
статті 73) оплачується у подвійному розмірі.
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.
Відповідно до висновку № 284 судової-економічної експертизи від 27.05.2014 року розмір
заборгованості по заробітній платі громадянці О., яка виникла у зв’язку з не оплатою роботи в
надурочний час, а також частковою оплатою за роботу у святкові дні, станом на 30.04.2014 р.
становить 26 539,09 грн.
Відповідно до ст. 147 ЦПК України, висновок експерта для суду є необов’язковим і оцінюється
судом за правилами, встановленими ст. 212 цього кодексу. Незгода суду з висновком експерта
повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.
Так, частково не погоджуючись з висновком експерта, суд першої інстанції вказав, що журнал
реєстрації приходу та уходу працівників, датовано з 09.10.2012 р., на що не звернув уваги експерт
у своєму висновку, а тому до стягнення підлягають оплата надурочного часу в подвійному розмірі
годинної ставки розмір недоплаченої заробітної плати позивачці внаслідок недоплаченого надмірно відпрацьованого робочого часу та збільшення розміру доплати за шкідливість за неоплачені
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години, починаючи з жовтня 2012 р., що становить 9 142,07 грн. Крім того, до стягнення підлягає
доплата за шкідливість в 2011 році в розмірі 638,06 грн, та оплата відпускних, які були неправомірно занижені за 2013 р., в сумі 634,96 грн., таким чином до стягнення підлягає 10 415,09 грн.
Розмір інфляційних збитків від знецінення заборгованості по заробітній платі, яка виникла через
не оплату надурочних та святкові години та по недоплачених відпускних становить 211,40 грн.
З вказаними доводами суду першої інстанції, погоджується колегія суддів.
Колегія суддів вважає безпідставними доводи апеляційної скарги громадянки О. в частині не
виплати заробітної плати починаючи з 2010 року, оскільки позивачкою не надано належних та
допустимих доказів, що відпрацювання нею понаднормових годин починається з даного періоду.
Відповідно до статті 2371 КЗпП України, передбачено відшкодування моральної шкоди працівнику, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрат нормальних життєвих зв’язків та вимагають від нього додаткових зусиль для організації життя.
Виходячи з засад розумності та справедливості, колегія суддів погоджується з висновком
суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог громадянки О. про стягнення моральної шкоди частково, на суму 1 000,00 грн.
Таким чином, судова колегія вважає, що доводи апеляційних скарг суттєвими не являються,
всі обставини, зазначені в апеляційних скаргах, були досліджені судом першої інстанції та їм
надано правильну оцінку.
У свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено судове
рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові
витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві — пропорційно до тієї частини
позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
Суд першої інстанції вказаних вимог не врахував та стягнув з відповідача повну вартість за
проведення судової експертизи.
Так, як вбачається з матеріалів справи позивачкою було заявлено позовні вимоги на суму
38 584,16 грн, суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги на суму 11 626,87 грн. Тобто,
пропорційність задоволення позовних вимог складає 30,13%. Таким чином, з відповідача на
користь громадянки О. необхідно стягнути 1 783, 70 грн за проведення судової експертизи.
Також до зменшення підлягає судовий збір в сумі 134 грн 57 коп., який підлягає до стягнення з
відповідача на користь держави.
З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку про зміну рішення суду
першої інстанції в частині розподілу судових витрат.
В іншій частині рішення суду необхідно залишити без змін.
Керуючись статтями 303, 307, п. 4 ч.1 ст. 309, статтями 314, 316 ЦПК України, колегія суддів
в и р і ш и л а:
Апеляційну скаргу громадянки О. відхилити.
Апеляційну скаргу директора Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства, громадянина Д., задовольнити частково.
Рішення Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 30 вересня 2014 року —
змінити в частині стягнення судових витрат у справі.
Стягнути з Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторноптахівничого підприємства на користь громадянки О. вартість проведення судової експертизи
в розмірі 1 783, 70 грн.
Стягнути з Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно птахівничого підприємства 134,57 грн судового збору в дохід держави.
В іншій частині рішення залишити без змін.
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Найсуттєвіше:
Цим Законом введено обмеження для осіб, що відповідають визначеним у ньому
критеріям, обіймати певні
посади (перебувати на службі) в органах державної влади та місцевого самоврядування. Працівникам кадрових служб таких органів слід
звернути увагу на доповнення ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України пунктом 72, що передбачає нову
підставу для припинення
трудового договору — підстави, передбачені цим Законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ
від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII

Про очищення влади
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.
Стаття 1. Основні засади очищення влади
1. Очищення влади (люстрація) — це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі — посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали
заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:
верховенства права та законності;
відкритості, прозорості та публічності;
презумпції невинуватості;
індивідуальної відповідальності;
гарантування права на захист.
3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк,
визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону.
4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 цього Закону, не можуть
обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти
років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.
5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.
6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цієї
статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені цим Законом.
7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не застосовується
до осіб, зазначених у частинах другій – четвертій статті 3 цього Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.
8. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні цього Закону оскаржуються в судовому порядку.
Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:
1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра
України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять
до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;
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2) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки
України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;
3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових
формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;
4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших
заступників, заступників;
6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;
8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне
регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також
державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;
10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого
самоврядування;
11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1 – 10 цієї частини.
Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації)
1. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали
сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:
1) Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єрміністра України;
2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів
України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого
заступника, голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних
монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових
послуг;
3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки
України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, їх першого заступника чи заступника, заступника Міністра внутрішніх справ України;
4) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого
заступника, заступника;
6) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
7) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату)
Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства
внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;
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8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
9) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації,
районної в місті Києві державної адміністрації;
10) Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних
військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.
2. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали
посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з
відповідної посади (посад) за власним бажанням:
1) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єрміністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який
не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої
розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції,
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх
першого заступника, заступника;
2) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
3) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату)
Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства
внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;
4) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві;
5) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації,
районної в місті Києві державної адміністрації;
6) Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних
військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника;
7) голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
8) керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;
9) працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або
адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань»
від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;
10) працівника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дією сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності
відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання
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осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого
2014 року № 743-VII;
11) слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року
№ 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали
місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України»
від 21 лютого 2014 року № 743-VII;
12) працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді
стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України
«Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які
мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань,
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;
13) судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до
Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року
№ 743-VII.
3. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді
тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано
повну індивідуальну амністію Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII, співробітників
органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації
політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII.
4. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які:
1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної
партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря
районного комітету і вище;
2) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище;
3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі
навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).
5. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім осіб, зазначених у частинах
першій – четвертій цієї статті), які, обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого
2014 року, своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем,
підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення
прав і свобод людини.
6. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників
органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями
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чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи,
спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних
осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.
7. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників
органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, стосовно яких встановлено рішенням
суду, яке набрало законної сили, що вони:
1) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації;
2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;
3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;
4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу;
5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини.
8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
складених за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», та/або
невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за
час перебування на посадах, визначених пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.
9. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою –
сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та встановлюють заборону, передбачену частиною
четвертою статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення Державній судовій адміністрації України
для його надсилання до Міністерства юстиції України та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
10. При постановленні вироків у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою – сьомою цієї статті,
суди призначають заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, як основне або додаткове
покарання відповідно до положень Кримінального кодексу України. У разі призначення заборони, передбаченої
частиною четвертою статті 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої заборони становить п’ять
років.
Стаття 4. Заяви посадових або службових осіб
1. Особи, які перебувають на посадах, визначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону,
подають керівнику або органу, зазначеному у частині четвертій статті 5 цього Закону, власноручно написану
заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та
про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону (далі — заява).
2. Заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі, на підприємстві згідно з планом проведення перевірок, затвердження якого передбачено пунктом 3 частини другої статті 5 цього Закону.
3. Неподання заяви у строк, передбачений частиною другою цієї статті, є підставою для звільнення особи із
займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.
Подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена у частині
третій або четвертій статті 1 цього Закону, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як
на третій день після подання такої заяви та застосування до неї відповідної заборони.
Стаття 5. Проведення перевірки
1. Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство
юстиції України.
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Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом утворює
дорадчий громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення
громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та представники громадськості.
2. Міністерство юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробляє та подає
на затвердження Кабінету Міністрів України:
1) перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відповідних відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону, згідно з їх компетенцією;
2) порядок проведення перевірки, передбаченої цим Законом;
3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування,
підприємству, в якому працюють особи, зазначені у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону, відповідно до черговості, визначеної частиною шостою цієї статті.
3. Подані Міністерством юстиції України проекти документів, визначених частиною другою цієї статті, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше ніж на десятий день після подання Міністерством юстиції України та протягом десяти днів з дня їх затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
Міністерство юстиції України не пізніше ніж на десятий день з дня затвердження Кабінетом Міністрів України переліку органів, передбаченого пунктом 1 частини другої цієї статті, розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію про поштову та електронну адреси, контактний номер телефону кожного з органів державної
влади, до компетенції яких належить проведення перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань
люстрації при Міністерстві юстиції України, до яких фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня
початку проходження перевірки можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка,
щодо поширення на неї заборон, передбачених цим Законом. Така інформація, подана фізичними та юридичними особами, підлягає розгляду органами державної влади, до компетенції яких належить проведення перевірки.
4. Організація проведення перевірки осіб (крім професійних суддів та осіб, зазначених в абзаці третьому цієї
частини) покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади
особи, стосовно якої здійснюється перевірка.
Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.
Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення покладається
на керівника органу, в якому працює особа.
5. Перевірці підлягають:
1) достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону;
2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових
прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій
особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
(далі — декларація), набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 – 10 частини першої
статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.
6. Перевірка здійснюється у такій черговості:
1) Міністра юстиції України, посадових і службових осіб Міністерства юстиції України, керівників, посадових
і службових осіб органів, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті;
2) керівників органів, визначених пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону;
3) заступників керівників органів, визначених пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону, керівників
їх структурних підрозділів, керівників їх територіальних (регіональних) органів та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 2 цього Закону;
4) інших осіб, зазначених у пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону.
7. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає до відповідних районних, міських (міст обласного значення), районних у містах територіальних органів державної влади за місцем проживання особи, до компетенції яких належить проведення
перевірки відповідних відомостей, визначених у пункті 1 частини п’ятої цієї статті, запити про перевірку відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до яких додаються копії заяви.
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До відповідного районного, міського (міст обласного значення), районного у містах територіального органу
державної влади за місцем проживання особи, до компетенції якого належить проведення перевірки відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї
статті, не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає запит про перевірку відповідних відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до якого додається копія декларації особи.
Запити, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, надсилаються одночасно.
У цей же день керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, надсилає повідомлення до
Міністерства юстиції України про початок проходження перевірки особою, яке не пізніше ніж на п’ятий день з
моменту його отримання розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із зазначенням
дня початку проходження перевірки.
8. День надсилання відповідних запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Міністерства юстиції України є днем початку проходження перевірки.
9. Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей,
що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи,
стосовно якої здійснюється перевірка.
10. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх недостовірностей та/або невідповідностей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня отримання запиту та копії
декларації особи, повідомляє про них особу, стосовно якої проводиться перевірка. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов’язковими для
розгляду та врахування відповідним органом при підготовці висновку про перевірку.
11. Орган, який проводив перевірку, надсилає висновок про результати перевірки, підписаний керівником
такого органу (або особою, яка виконує його обов’язки), керівнику органу, передбаченому частиною четвертою
цієї статті, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки.
Такий висновок може бути оскаржений особою в судовому порядку.
12. У разі встановлення за результатами перевірки особи недостовірності відомостей, визначених пунктами
1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати
перевірки до Міністерства юстиції України для офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства
юстиції України інформації про надходження такого висновку та внесення до Єдиного державного реєстру осіб,
щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», не пізніш як у триденний строк з
дня одержання такого висновку.
13. У разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Міністерства юстиції України, яке у триденний строк із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з
пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.
Міністерство юстиції України для цілей цього Закону є суб’єктом звернення щодо подання про звільнення
суддів.
14. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, на підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті,
не пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку, керуючись положеннями частини третьої або
четвертої статті 1 цього Закону, звільняє таку особу із займаної посади або не пізніше ніж на третій день з дня
його отримання надсилає такий висновок керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення та ініціювання звільнення з посади особи, стосовно якої було здійснено перевірку, для її звільнення з посади
у встановленому законом порядку не пізніше ніж на десятий день з дня отримання висновку.
15. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, передбаченого частиною четвертою цієї
статті, додаються до особової справи особи, стосовно якої проводилася перевірка.
Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад
1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1 – 10 частини першої статті 2 цього Закону (крім громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на вій-
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ськову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків
за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на території проведення антитерористичної операції),
подає власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони,
визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевірки,
згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону.
2. Відомості, зазначені у заяві, передбаченій частиною першою цієї статті, перевіряються під час проведення
спеціальної перевірки відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у порядку та строки, визначені цим Законом.
3. Встановлення перевіркою факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони,
визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, є підставою для відмови у призначенні такої
особи на посаду, на яку вона претендує.
Стаття 7. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення
Закону України «Про очищення влади»
1. Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1
цього Закону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України
«Про очищення влади» (далі — Реєстр), що формується та ведеться Міністерством юстиції України.
Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.
Відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону,
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та вносяться до Реєстру протягом трьох
робочих днів з дня надходження із Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України наданої з Єдиного державного реєстру судових рішень електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили.
Державна судова адміністрація України надсилає до Міністерства юстиції України таку електронну копію рішення суду не пізніш як на десятий день з дня набрання ним законної сили.
2. Інформація з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу подається:
на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
з метою проведення перевірки, передбаченої цим Законом, або спеціальної перевірки, передбаченої Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції», відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального
або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;
під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням очищення влади (люстрації), з
відомостями, що містяться в Реєстрі;
у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.
3. Міністерство юстиції України не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають
внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та вносить їх до Реєстру.
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, щодо якої застосовано положення цього Закону:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) місце роботи, посада на час застосування положення цього Закону;
3) відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація про надходження висновків про
результати перевірки, які свідчать про наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку,
заборон, визначених статтею 1 цього Закону;
4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1
цього Закону.
Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в
доступі.
Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за виконанням цього Закону в межах, визначених Конституцією України.
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Інші органи державної влади здійснюють контроль за виконанням цього Закону у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що впродовж десяти днів з дня набрання чинності цим Законом керівник органу (орган), до
повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується
заборона, зазначена в частині третій статті 1 цього Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою
статті 3 цього Закону, на підставі відомостей, наявних в особових справах цих осіб:
1) звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу (органу), до повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня
отримання таких документів;
2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону, для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та внесення до Єдиного державного реєстру осіб,
щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», у порядку та строки, визначені цим
Законом.
3. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50,
ст. 375):
частину першу доповнити пунктом 72 такого змісту:
«72) з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»;
частину другу доповнити словами «а у випадку, передбаченому пунктом 72, особа підлягає звільненню з
посади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади»;
2) частину першу статті 55 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 –
26, ст. 131) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади», призначається на строк п’ять років»;
3) частину першу статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41 – 45, ст. 529) викласти в такій редакції:
«1. Перебування на посаді судді є несумісним із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної
влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, а також якщо суддя є особою, до якої
застосовуються заборони, передбачені статтею 1 Закону України «Про очищення влади»;
4) частину другу статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України
«Про очищення влади».

Президент України

П. Порошенко

У наступному номері чекайте Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з останніми змінами і доповненнями, внесеними до нього Указом Президента України від 16 грудня 2014 р. № 933/2014)
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ЛИСТ
від 10 грудня 2014 р.

Інформація про надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ
чи організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
в районах її проведення
Для надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ, організацій керівники цих підприємств, установ та організацій у місячний строк після завершення
особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають
на міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій
(далі — міжвідомча комісія), утворену Державною службою України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба), на кожну особу окремо
довідки за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі — Порядок),
та інші документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Підставою для надання статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції
в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг
нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень),
а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ,
організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою можуть бути залучені до участі в антитерористичних операціях
за рішенням керівництва антитерористичної операції. Координацію діяльності суб’єктів, які
залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі
безпеки України.
Враховуючи викладене, на розгляд міжвідомчої комісії виносяться матеріали, до яких на
кожну особу долучені наступні документи:
1. Довідка за формою згідно з додатком 2 до Порядку (оригінал) із зазначенням районів
антитерористичної операції, у яких особа брала безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення.
2. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про безпосереднє залучення підприємства, установи, організації або окремих працівників до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
3. Інші документи із зазначених у пункті 4 Порядку, що підтверджують виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення.
4. Заява особи про надання статусу учасника бойових дій із зазначенням місця її проживання.
5. Згода на збір та обробку персональних даних за формою, що додається (додаток 1).
6. Копія сторінок 1 і 2 та розділу «Місце проживання» паспорта особи.
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі.
8. Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції, за формою, що додається (додаток 2).
У посвідченнях про відрядження, маршрутних листах, товарно-транспортних накладних
тощо відмітки про місце перебування особи у відрядженні (населений пункт, підпис та
печатка) мають підтверджувати факт перебування особи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.
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Видавник:
Державна служба України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Остання редакція:
10 грудня 2014 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі узагальнено
інформацію щодо процедури надання статусу учасника
бойових дій працівникам
підприємств, які залучалися
і брали безпосередню участь
в АТО в районах її проведення, а також наведено перелік документів, що буде
необхідно долучити до матеріалів, які виноситимуться на
розгляд міжвідомчої комісії.

№ 1 (85), 2 січня 2015

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Копії документів, що надаються мають бути завірені підписом керівника підприємства, установи,
організації та печаткою.
Надані відомості про особу будуть внесені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції. Захист та обробка цих відомостей здійснюються у відповідності до вимог Закону України «Про
захист персональних даних».
Також слід зауважити, що згідно з пунктом 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.94 р.
№ 302, підставою для надання ветеранам війни передбачених законодавством пільг і компенсацій
є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.
Працівникам підприємств, установ, організацій, яким за рішенням міжвідомчої комісії надано
статус учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак видають
органи соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.
Додаток: на 2 арк.
Додаток 1
Згода
на збір та обробку персональних даних
Я, ___________________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я та по батькові)

(народився «___» ____________ 19__ року, паспорт серії ___ № ____________) шляхом підписання
цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду
_________________________________________________________________________________________
(орган державної влади)

та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на
обробку моїх особистих персональних даних у паперових носіях та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем для вивчення ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(органом державної влади)

документів щодо надання мені статусу учасника бойових дій та для ведення Державною службою
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції єдиного реєстру учасників
антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній
особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових
особистих даних до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.
«___» ____________ 20___ року, (____________________)
Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа (____________________)
М. П.
Я, ___________________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я та по батькові)

посвідчую, що отримав повідомлення про те, що інформація про мене буде внесена до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації Державною службою України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416, а також відомості про мої права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
__________________________________________ __________________
(лінія відриву)
Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть включені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, який ведеться Державною службою України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального
захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.
Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».

Додаток 2
Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження (ДД.ММ.ГГГГ)
Стать: (чоловік, жінка)
Ідентифікаційний номер
Паспортні дані
Категорія учасника АТО (військовослужбовець, особи рядового та начальницького
складу, резервіст, військовозобов’язаний, працівник підприємства, волонтер тощо)
Адреса
Область
Район
Населеній пункт
Вулиця, будинок, квартира
Контактний телефон
Військове (спеціальне) звання (за наявності)
Статус учасника бойових дій (Так, Ні)
Дата надання статусу учасника бойових дій
Район АТО
Період перебування:
дата «З» (ДД.ММ.РРРР)
Період перебування:
дата «По» (ДД.ММ.РРРР)
Загиблий:
Дата смерті (ДД.ММ.РРРР)
Потребує забезпечення психологічною реабілітаційною Послугою
Потребує забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
Потребує забезпечення санаторно-курортним лікуванням
Потребує у забезпеченні житлом
Примітка
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Положення про структурний
підрозділ підприємства
Положення про структурні підрозділи (департаменти, відділи, дирекції тощо) закріплюють розподіл «ролей» і функцій між підрозділами всередині одного підприємства. Вони не є обов’язковими документами з точки зору трудового законодавства,
але допомагають вирішити багато питань, пов’язаних з організаційним будівництвом. У статті наведено покроковий алгоритм для розробки положення про структурний підрозділ.

Типовий шаблон
Вимоги до змісту положень можуть бути визначені внутрішніми документами підприємства (наприклад, стандартом підприємства).

Якщо таких документів на підприємстві немає,
то під час розроблення положення можна використовувати типовий шаблон положення про
структурний підрозділ (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ХХХ»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор
_____________ П. І. Б.
«__» ________ 20__ р.
Положення про Управління/Відділ
І. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює цілі, основні функції Управління/Відділу, а також основні
напрями лінійної та функціональної взаємодії зі структурними підрозділами Товариства з
обмеженою відповідальністю «ХХХ» (далі — Товариство).
1.2. Управління/Відділ є структурним підрозділом Товариства.
1.3. Основними цілями Управління/Відділу є:
(формулюються структурним підрозділом)
1.4. Основними завданнями Управління/Відділу є:
(формулюються структурним підрозділом)
1.5. У своїй роботі Управління/Відділ керується:
— нормами Конституції України;
— нормами міжнародного права;
— міжнародними договорами України;
— законами та іншими нормативно-правовими актами України;
— статутом Товариства;
— колективним договором.
(зазначити інші нормативні документи, якщо вони є)
1.6. Управління/Відділ знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні директора Товариства.
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Зразок 1. Закінчення
1.7. Керівництво роботою Управління/Відділу здійснює начальник Управління/Відділу.
1.8. До складу Управління/Відділу включаються:
(зазначити структуру)
ІІ. Функції
(формулюються структурним підрозділом)
ІІІ. Взаємовідносини Управління/Відділу з іншими підрозділами Товариства
(формулюються структурним підрозділом)
ІV. Права
4.1. Для досягнення цілей та завдань, покладених на Управління/Відділ, його працівники
користуються такими правами:
— вимагати від підрозділів Товариства надання матеріалів, необхідних для здійснення
роботи, що входять до компетенції Управління/Відділу;
— представляти Товариство в контактах з українськими та іноземними суб’єктами господарювання в межах, що визначаються керівництвом та посадовими інструкціями, вести
відповідну переписку;
— надавати керівництву Товариства пропозиції з поліпшення та підвищення ефективності роботи відділу.
(доповнити перелік у разі необхідності)
V. Відповідальність
5.1. Усю повноту відповідальності за невиконання чи неналежне виконання функцій,
покладених цим Положенням, несе начальник Управління/Відділу.
5.2. Ступінь відповідальності встановлюється відповідно до діючого законодавства
України та локальних нормативних актів Товариства.
(доповнити перелік у разі необхідності)

У будь-якому разі під час розроблення положення необхідно виходити з того, що в ньому
повинні бути зазначені:
— місце в структурі підприємства (це самостійний підрозділ чи він входить до складу департаменту, управління тощо);
— якими документами в своїй діяльності керується (законами, Статутом, іншими документами підприємства);
— структура підрозділу;
— безпосередній керівник підрозділу;
— основні завдання підрозділу;
— функції, права, відповідальність підрозділу.
Положення візується керівником підрозділу
та затверджується керівником підприємства.
Розглянемо етапи розроблення положення
про структурний підрозділи на прикладі розроблення положення про відділ кадрів (Зразок 2).
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Положення про відділ кадрів регламентує порядок побудови та функціонування системи кадрового менеджменту підприємства. Положення про відділ кадрів встановлює:
— статус відділ кадрів у ієрархічної структурі
підприємства;
— цілі та завдання відділу кадрів;
— функції відділу кадрів підприємства;
— взаємовідносини відділу кадрів з іншими
підрозділами підприємства;
— права та відповідальність працівників відділу кадрів.

Етапи розроблення
1-ий етап «Ознайомлення з типовими положеннями та попередніми організаційноправовими документами». Особливо корисно
вивчити типові зразки тим фахівцям, які
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Зразок 2
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ТОВ «Пригода»
Петренко А. В. Петренко
«05» січня 2015 р.

Положення про відділ кадрів
І. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює цілі, основні функції відділу кадрів, а також основні напрями лінійної та функціональної взаємодії зі структурними підрозділами Товариства з
обмеженою відповідальністю «Пригода» (далі — Товариство).
1.2. Відділ є структурним підрозділом Товариства.
1.3. Основними цілями Відділу є:
— підвищення продуктивності праці шляхом розроблення та впровадження системи
управління персоналом, спрямованої на максимальну реалізацію потенціалу персоналу
Товариства;
— розроблення та здійснення кадрової політики Товариства;
— формування іміджу «переважного роботодавця» в очах працівників Товариства та на
зовнішньому ринку праці;
1.4. Основними завданнями Управління/Відділу є:
— участь у розробці та реалізації стратегій, цілей і бізнес-планів Товариства в частині
забезпечення його трудовими ресурсами;
— аналітичне та методичне забезпечення (звіти, довідки, записки тощо) прийняття керівництвом Товариства управлінських рішень з кадрових питань;
— розроблення та реалізації комплексу планів і програм щодо роботи з персоналом із
застосуванням сучасних методів і технологій управління персоналом;
— прогнозування та планування потреби Товариства в персоналі;
— забезпечення підрозділів Товариства кваліфікованим, професійно підготовленим
персоналом;
— закріплення в Товаристві працівників потрібних спеціальностей і кваліфікації;
— формування та підготовка резерву кадрів на висування на керівні посади на підставі
політики планування кар’єри, розгортання системи безперервної підготовки працівників з
використанням практики оцінок, ротації, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування;
— поліпшення якісного складу персоналу, формування системи навчання персоналу,
створення умов, що стимулюють зростання професійної компетенції всіх працівників;
— досягнення максимальної ефективності праці працівників всіх рівнів на підставі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, раціональної структури та штату,
укріплення дисципліни праці;
— вдосконалення системи морального стимулювання працівників Товариства;
— створення системи оцінки персоналу та результатів діяльності працівників Товариства;
— забезпечення соціальної захищеності персоналу Товариства відповідно до законодавства;
— створення системи кадрового обліку та документування трудової діяльності працівників Товариства;
— забезпечення дотримання норм трудового права в роботі з персоналом Товариства;
— розвиток внутрішньо корпоративних комунікацій та участь у зовнішніх PR-акціях з
метою формування статусу Товариства як «переважного роботодавця»;
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— вивчення ринку праці, проведення аналізу руху кадрів Товариства, оцінки рівня
задоволеності персоналу, морально-психологічного клімату в колективі та інших
досліджень;
— укріплення зв’язків Товариства з закладами освіти.
1.5. У своїй роботі Відділ керується:
— нормами Конституції України;
— нормами міжнародного права;
— міжнародними договорами України;
— законами та іншими нормативно-правовими актами України;
— статутом Товариства;
— колективним договором та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства;
— цим Положенням.
1.6. Відділ знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні директора Товариства.
1.7. Керівництво роботою Відділу здійснює начальник Відділу відповідно до посадової
інструкції.
1.8. Начальник Відділу назначається на посаду та звільняється з неї директором Товариства.
1.9. Структуру та штат Відділу затверджує директор Товариства за поданням начальника
Відділу.
ІІ. Функції
2.1. Відділ виконує такі функції:
— розроблення та здійснення кадрової політики Товариства;
— участь у розробленні бізнес-планів Товариства в частині забезпечення його трудовими ресурсами;
— прогнозування та планування потреби в кадрах, оптимізація чисельності персоналу в
Товаристві;
— організацію та проведення роботи з добору кадрів, вивчення ринку праці;
— аналіз складу, ділових та інших якостей працівників Товариства з метою їх раціональної розстановки, добору кадрів на заміщення посад, створення відповідних умов для творчої діяльності, підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня;
— організацію роботи з вивчення ділових якостей та інших індивідуальних особливостей
працівників Товариства з метою добору кадрів у резерв на висування;
— правильне та своєчасне комплектування підрозділів Товариства кваліфікованим,
компетентним, професійно підготовленим персоналом;
— аналіз розстановки персоналу, дослідження ефективності штатної структури Товариства;
— надання керівництву Товариства пропозицій з поліпшення використання персоналу;
— підготовку та організацію навчання, перевірки знань і атестації персоналу Товариства;
— документування трудової діяльності працівників Товариства, ведення встановленої
кадрової документації;
— ведення обліку стажу працівників Товариства;
— участь у розробці локальних нормативних актів Товариства;
— підготовку матеріалів для представлення працівників до заохочень і нагород;
— підготовку документів для нарахування пенсій працівникам Товариства;
— забезпечення соціального захисту персоналу відповідно до законодавства;
— бюджетування витрат на навчання, добір кадрів та інших витрат, пов’язаних з персоналом;
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— вивчення руху персоналу, причин плинності, розроблення заходів зі зниження плинності кадрів;
— контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів Товариства постанов,
наказів і розпоряджень з питань роботи з персоналом;
— організацію контролю за станом трудової дисципліни у підрозділах Товариства та дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку;
— складання встановленої звітності з кадрових питань;
— підготовку документів до архівного зберігання;
— організацію практики студентів закладів освіти в підрозділах Товариства;
— ведення обліку використання робочого часу та часу відпочинку працівників Товариства;
— організацію досліджень мотиваційної структури персоналу, рівня, задоволеності, причин задоволеності та незадоволеності працівників своєю роботою та ін. досліджень;
— розроблення рекомендацій з поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі;
— дослідження та аналіз організаційної структури Товариства;
— вивчення спрямованості трудових конфліктів;
— проведення роз’яснювальної роботи, що передує нововведенням;
— індивідуальне консультування персоналу з актуальних кадрових питань;
— підготовка проектів наказів, довідок та ін. аналітичних документів щодо роботи з
персоналом у межах своєї компетенції.
ІІІ. Взаємовідносини Управління/Відділу з іншими підрозділами Товариства
3.1. Відділ взаємодіє зі всіма структурними підрозділами Товариства з питань, що входять до компетенції Відділу.
ІV. Права
4.1. Для досягнення цілей та завдань, покладених на Відділ, його працівники користуються
такими правами:
— отримувати від структурних підрозділів Товариства матеріали (плани, звіти тощо),
необхідні для здійснення роботи, що входять до компетенції Відділу;
— вивчати документацію за підрозділами Товариства в обсязі та межах, визначених цим
Положенням;
— здійснювати зв’язок з іншими субітками господарювання з питань, що входять до
компетенції Відділу;
— вести приймання відвідувачів за кадровими питаннями.
4.2. Вказівки Відділу в межах функцій, передбачених цим Положенням, є обов’язковими
до керівництва та виконання підрозділами Товариства.
V. Відповідальність
5.1. Усю повноту відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених цим
Положенням на Відділ функцій несе начальник Відділу.
5.2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється відповідно до посадових
інструкцій, внутрішніх нормативних актів і діючого законодавства.

працюють на новостворених підприємствах, де
відсутні попередні чи схожі документи та опиратися в роботі нема на що.
2-ий етап «Вивчення організаційної та розпорядчої документації підприємства: установчі документи, штатний розпис та інше».
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Мета цього етапу полягає у визначенні місця
відділу кадрів на підприємстві, зон відповідальності та повноважень.
3-ій етап «Складання проекту Положення,
визначення його структури та змісту розділів» (див. Таблицю).
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Таблиця
Розділ

Зміст

1. Загальні положення

Визначення місця відділу кадрів в організаційній ієрархії.

2. Цілі відділу кадрів

Формулюються основні цілі відділу, які, безумовно, повинні відповідати стратегії
підприємства та організаційним цілям.

3. Завдання відділу кадрів

Цілі відділу кадрів конкретизуються у системі завдань.

4. Структура відділу кадрів

Описується структура відділу кадрів, моє диво включення до цього розділу організаційної
структури відділу.

5. Функції відділу кадрів

Описуються функції відділу за основними напрямами роботи в галузі управління персоналом:
1) кадрове планування (визначення якісної та кількісної потреби в персоналі);
2) рекрутинг і адаптація нових працівників (пошук і залучення, відбір кращих кандидатів,
адаптація);
3) навчання та розвиток персоналу (підвищення кваліфікації, формування кадрового резерву
та робота з ним, розвиток і планування кар’єри);
4) ділова оцінка персоналу (оцінка робочих показників, контроль трудової та виконавчої
дисципліни);
5) мотивація та стимулювання праці (формування системи матеріального та морального
стимулювання праці, системи соціального захисту та пільг);
6) вдосконалення корпоративної культури (моніторинг соціально-психологічного клімату,
розроблення та впровадження норм і правил, інформаційне забезпечення працівників);
7) кадрове діловодство.

6. Взаємодія з підрозділами

Описується система взаємодії (процедура вертикальної та горизонтальної комунікації)
відділу кадрів зі структурними підрозділами підприємства.

7. Права працівників відділу
кадрів

Прописуються основні повноваження відділу кадрів, такі, наприклад, як правило вимагати
від керівництва підрозділів матеріали (відомості, плани, звіти), необхідні для реалізації цілей
і завдань відділу.

8. Відповідальність
працівників відділу кадрів

Зазначається ступінь відповідальності начальника відділу та його працівників.

4-ий етап «Обговорення з керівництвом
підприємства проекту Положення». Мета
цього етапу полягає у з’ясуванні думки керівництва щодо документа, який розробляється, його
призначення та принципових положень. Найважливіша умова розвитку відділу кадрів підприємства — позиція вищого керівництва,
оскільки неможливо розраховувати на успіх,
якщо вище керівництво не відносить проблему
управління людьми до ключових пріоритетів
роботи підприємства. До обговорення треба залучити й керівників провідних структурних підрозділів.
Почасти на підприємствах виникає ситуація
непорозуміння менеджерами середньої ланки
завдань і функцій відділу кадрів, оскільки вони
бачать в ньому лише підрозділ, основне завдання якого — ведення кадрового діловодства. Тому
їх участь в обговоренні змісту Положення про
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відділ кадрів допоможе змінити стереотипи та
уявлення, що склалися.
5-ий етап «Погодження та підписання документа». Положення повинно містити візи погодження керівників структурних підрозділів,
що брали участь у обговоренні документа на
стадії його розроблення. Положення підписує
начальник відділу кадрів і затверджує керівник
підприємства. Працівники відділу кадрів повинні бути ознайомлені з Положенням під підпис.
Положення є фундаментом, на якому будує
свою роботу відділ кадрів. Воно закріплює його
статус, повноваження та рівень відповідальності та є базовим документом, на підставі якого розробляються посадові інструкції працівників відділу кадрів.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
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Кадри вирішують…
якість продукції
Серед існуючих і повсюдно застосовуваних методів забезпечення виробництва
конкурентноспроможної продукції чільне місце посідає внутрішньовиробничий
технічний контроль якості. В ринкових умовах такий контроль забезпечує підприємцям можливість вести боротьбу за ринки збуту, підвищувати споживчі якості продукції й отримувати значний прибуток. На підприємствах функції безпосереднього
контролю якості складових частин і в цілому готових для споживання виробів виконують відділи технічного контролю (далі — ВТК).

Місце ВТК у структурі підприємства
Відділ технічного контролю є самостійним
структурним підрозділом підприємства та підпорядковується безпосередньо директору підприємства (заступнику директора з якості). Працівники
ВТК у своїй діяльності є незалежними від інших
підрозділів підприємства. Це принципове положення перешкоджає неформальному тиску, який
керівники виробничих підрозділів зазвичай намагаються вчинити на ВТК щоб «полегшити собі
життя» щодо вимог контролерів якості, які «виробничники» вважають занадто суворими.
У той же час, головне завдання технічного
контролю — постійно забезпечувати необхідний рівень якості продукції по усьому технологічному ланцюжку підприємства, зафіксований
в нормативних документах, шляхом безпосередньої перевірки кожного виробу і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують

його. Іншими словами, працівники ВТК здійснюють контроль якості продукції на усіх етапах
виробництва — від стадії доставки сировини та
матеріалів до відвантаження готової продукції
замовникам на основі вимог, які наведено у відповідних державних стандартах.

Якість — це ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги (Державний стандарт України «Системи управління якістю. Основні
положення та словник» (ДСТУ ISO 9000–2001).
Насправді, процес контролю якості виглядає
складнішим, особливо на технологічно насичених
виробництвах (наприклад, на підприємствах машинобудування). На подібних виробництвах
укрупнена принципова структура відділу технічного контролю виглядає таким чином:

«Начальник відділу технічного контролю»
«Начальник
технічного бюро»

«Начальник бюро
зовнішнього приймання»

«Начальники
цехових бюро технічного
контролю»

«Начальник цехової
виробничої
лабораторії»

«Керівник групи технічних засобів контролю
(Начальник центральної
лабораторії підприємства)»

Тенічне бюро
----------------------Група технічної
документації

Бюро зовнішнього
приймання
----------------------Лабораторія зовнішнього
приймання

Бюро технічного
контролю цеху
----------------------Ізолятори браку

Цехова виробнича
лабораторія
----------------------Контрольні пункти

Центральна лабораторія
підприємства (ЦЛП)
----------------------Ценр сертифікації та
випробувань

• Інженер з якості
• Фахівець з якості
• Документознавець

• Фахівець з якості
• Лаборанти з контролю
якості матеріалів, що
надходять

• Майстер контрольний
(дільниці, цеху)
• Котролери засобів виробництва і котролю цехів

• Старший лаборант;
• Лаборант;
• Котролери технологічного оснащення цехів

• Технік-лаборант;
• Лаборанти з контролю
технологічного оснащення
підприємства
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Зауважимо, що професійний кадровий склад
підрозділів з контролю якості продукції може
змінюватись, як і підпорядкування окремих зазначених вище підрозділів. Так, наприклад, цехова вимірювальна лабораторія на окремих підприємствах підпорядковується відділу головного метролога. Відповідно й функціїї щодо
здавання контрольних приладів й устаткування
на державну перевірку до відповідних державних органів стандартизації та сертифікації в
структурі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України.
У свою чергу, наявність тих або інших напрямів діяльності та кількість працівників підрозділу з контролю якості на сучасному підприємстві
залежить, переважно, від характеру та масштабів виробництва. Наведену вище таблицю можна розглядати як своєрідний набір стандартних
можливостей, якими можна маніпулювати при
формуванні ВТК приналежно до конкретних
умов та завдань. Наведемо короткий опис завдань, які може виконувати підрозділ з контролю якості:
● Група технічної документації контролює
дотримання вимог до:
— конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв’язок елементів, правильність вибору матеріалів, характер оздоблення тощо;
— технології, що визначають можливість використання для виготовлення виробів найбільш
прогресивних і економічних технологічних процесів та устаткування;
— оформлення, що визначають чіткість та
наочність зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі чи
виробу;
— забезпечення ВТК технічною документацією для котролю (ДСТУ, ТУ тощо).
● Лабораторія зовнішнього приймання
здійснює:
— контроль якості сировини, матеріалів та
продукції, що надійшла на підприємство;
— контроль упаковки, маркування;
— контроль наявності документації, що підтверджує якість матеріалів та продукції;
— складання рекламаційних актів;
— контроль зберігання та видачі продукції;
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— відбір проб сировини та продукції для подальших лабораторних досліджень.
● Бюро технічного контролю цеху виконує:
— контроль за якістю та комплектністю продукції;
— маркування прийнятої від виробництва
продукції;
— маркування забракованої продукції;
— контроль виконання цехом заходів щодо
поліпшення якості продукції;
— контроль цехових перевірок інструменту,
оснащення, вимірювальних приладів.
● Цехова виробнича лабораторія реалізує:
— контроль за зберіганням та використанням вимірювальних приладів;
— повірку вимірювального інструменту та
приладів цеху.
● Центральна лабораторія підприємства
здійснює:
— проведення вибіркових та типових досліджень сировини, матеріалів та продукції;
— проведення випробувань та сертифікації на
відповідність продукції підприємства;
— розслідування причин дефектів, що виникають у процесі виробництва та експлуатації;
— оброблення статистичних даних щодо
строків експлуатації продукції.
Розглядаючи взаємовідносини ВТК з іншими
підрозділами підприємства, виділимо такі зв’язки:
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
9 інформує ВТК про сировину, матеріали, полуфабрикати, комплектуючі, надає відповідну
супроводжуючу документацію;
9 отримує від ВТК документи на брак продукції, що надходить для подальшого складання рекламацій.
Відділ технічної документації:
9 забезпечує ВТК технічною документацією,
що необхідна для здійснення контролю;
9 своєчасно повідомляє ВТК щодо змін у нормативній та технологічній виробничій документації;
9 направляє до ВТК технічну документацію
на стадії розробки на нові види продукції;
9 отримує від ВТК висновки щодо якості розробленої продукції;
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9 оформлює відповідну документацію (сер-

9 Закон України «Про стандарти, технічні

тифікати, свідоцтва) щодо якості продукції.
Усі виробничі підрозділи підприємства:
9 здійснюють пред’явлення вироблених вузлів і готової продукції представникам ВТК;
9 отримують повідомлення щодо наявності
браку серед пред’явленої продукції;
9 виконують заходи щодо виправлення бракованої продукції.
Таким чином, поряд із ВТК, на усі підрозділи
підприємства виробничого профілю розповсюджується дія законодавчо-нормативних актів
що регдаментують дію стандартизації й системи
управління якістю продукції, серед них:
9 Закон України «Про стандартизацію» від
17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ;
9 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР;
9 Закон України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. № 771/
97-ВР;

регламенти та процедури оцінки відповідності»
від 1 грудня 2005 р. № 3164-IV;
9 Державний стандарт України «Системи
управління якістю. Основні положення та словник» (ДСТУ ISO 9001-2001) тощо.

№
з/п
1

Найменування посади
«Начальник відділу
технічного контролю»
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Код КП
1222.2

Хто контролює якість продукції
на підприємстві?
Вище вже зазначалася низка професій працівників, які традиційно входять до складу відділів
технічного контролю на виробничих підприємствах. Розглянемо більш детально завдання та
обов’язки працівників, які відповідають за якість
продукції — за матеріаліами випусків Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) з урахуванням кодів Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 р. № 327 (далі — КП):
Основні завдання та обов’язки

Забезпечує перевірку матеріальних ресурсів, що надходять на виробництво,
підготовлення висновків про відповідність їх якості стандартам і
технічним умовам, операційний контроль на всіх стадіях виробничого
процесу, контроль якості й комплектності готової продукції, якості
виготовлених на виробництві інструменту й технологічного устаткування,
а також правильності зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів у підрозділах підприємства й на складах,
готової продукції до її відправлення споживачам. Керує розробленням
і реалізацією заходів з підвищення якості продукції, підготовкою її до
державної атестації й сертифікації, запровадженням системи управління
якістю стандартів і нормативів, показників, що регламентують якість
продукції. Організовує проведення непередбачених технологічним
процесом вибіркових перевірок якості готової продукції й матеріальних
ресурсів, які надходять на підприємство, якості й стану технологічного
устаткування та інструменту, засобів виробництва, упакування, зберігання,
завантаження й транспортування продукції, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів й інструмента. Забезпечує
контроль за випробуваннями готових виробів і оформленням документів,
які посвідчують якість продукції, підготовкою рекламацій з порушень
постачальниками вимог до якості поставок, а також своєчасною
підготовкою методик і технологічних інструкцій з потокового контролю
процесу виготовлення продукції, за станом контрольно-вимірювальних
засобів на підприємстві й своєчасністю їх подання до державної
перевірки, за забезпеченням служб контролю якості необхідною технічною
документацією. Очолює роботи з аналізу рекламацій, вивчення причин
виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення якості
робіт, випуску браку й продукції знижених сортів, з розроблення пропозицій
для їх усунення. Організовує роботи з оформлення результатів контрольних
операцій, складання періодичної звітності про якість випущеної продукції.
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«Начальник
(завідувач) виробничої
лабораторії»

1222.2

3
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технічного контролю»

1222.2

4

«Начальник бюро
технічного контролю
цеху»

1222.2

5

«Начальник
центральної заводської
лабораторії»

1237.2
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Організовує проведення досліджень з метою забезпечення лабораторного
контролю відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і
готової продукції чинним стандартам і технічним умовам. Бере участь у
випробуваннях нових і модифікованих зразків продукції, а також узгодженні
технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов
для ефективного контролю її якості. Бере участь у роботі з підготовки
продукції до державної атестації і сертифікації. Розроблює методики та
інструкції з поточного контролю виробництва, у тому числі з експресаналізів на робочих місцях. Організовує нагляд за станом і роботою
контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на
періодичну державну повірку. Організовує ведення лабораторних журналів і
оформлення результатів аналізів та випробувань.
Організовує роботу контролерів і контроль якості продукції, комплектності
виробів, що випускають на закріпленій ділянці виробництва.
Забезпечує контроль за дотриманням технологічних режимів на всіх стадіях
виробничого процесу. Вживає заходів з попередження браку виробництва
й запобіганню випуску продукції, що не відповідає встановленим вимогам,
виявляє причини й винуватців браку. Здійснює роботу з оформлення
технічної документації, що засвідчує якість і комплектність виробів, що
поставляють, (паспортів, сертифікатів та ін.). Перевіряє дотримання інструкцій
і методик технічного контролю на робочих місцях. Здійснює контроль
якості тари й упакувань на робочих місцях, технічного стану встаткування й
засобів транспорту, зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що
комплектують вироби, готової продукції. Стежить за виконанням графіків
перевірки на точність виробничого устаткування й оснащення, технічним
станом контрольно-вимірювальних засобів, наявністю їх на робочих місцях
і своєчасному поданні для державної перевірки, умов, нормативів якісних
показників і інструкцій. Виконує роботу, пов’язану із сертифікацією продукції.
Здійснює керівництво контрольним апаратом цеху, що перебуває в його
підпорядкуванні, і забезпечує правильну організацію роботи з контролю за
якістю й комплектністю продукції. Забезпечує на своїй ділянці виробництва
своєчасний технічний контроль за якістю й прийманням продукції відповідно
до креслень, технічних умов, стандартам і затвердженому технологічному
процесу. Здійснює періодичний контроль за дотриманням робітниками
виробництва технологічних процесів. Інструктує контрольних майстрів і
контролерів, розв’язує питання, що виникають у процесі контролю виробів.
Веде облік, систематизацію й аналіз періодичних дефектів продукції,
виявлених при технічному прийманні.
Організовує проведення експериментальних робіт з метою впровадження у
виробництво прогресивної технології, нового технологічного устаткування, що
забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції. Забезпечує проведення
досліджень з розроблення і освоєння нових видів виробів, застосування
нових матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості
та збільшення випуску продукції, економного використання матеріальносировинних ресурсів. На основі проведених досліджень розроблює пропозиції
щодо зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів. Очолює
роботу з розроблення та впровадження нових методів вимірювань і оцінювання
якості матеріалів і продукції, що вироблюється, нових методів контролю.
Забезпечує контроль за додержанням технологічної дисципліни у цехах.
Організовує проведення лабораторного контролю якості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, що надходять у виробництво, а також готової продукції з метою
визначення відповідності їх чинним виробничим стандартам і технічним умовам.
Забезпечує оформлення документації за результатами випробувань. Бере
участь у проведенні державної атестації; сертифікації продукції підприємства.
Організовує проведення досліджень причин виникнення браку продукції та
розроблення рекомендацій щодо їх запобігання та усунення. Здійснює методичне
керівництво роботою цехових лабораторій, організовує роботу з узагальнення та
аналізу результатів досліджень і випробувань, які ними проводяться.
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«Інженер з якості»
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8
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дослідження)»
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9
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з неруйнівного
контролю»
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Забезпечує виконання завдань з підвищення якості виготовлення виробів, що
розроблюються і випускаються, здійснює контроль за діяльністю підрозділів
підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню
розвитку науки і техніки, на внутрішньому ринку, експортним вимогам
тощо. Бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи
управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників,
контролює їх додержання. Розглядає та аналізує рекламації щодо якості
робіт, готує висновки і веде листування за результатами розгляду. Вивчає
причини, що викликають погіршення якості продукції, випуск браку,
бере участь у розробленні та впровадженні заходів з їх усунення. Готує
висновки про відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, що надходять на підприємство, чинним стандартам,
технічним умовам і оформлює документи для пред’явлення претензій
постачальникам. Бере участь у створенні стандартів підприємства з
управління якістю, в роботах з підготовки продукції до сертифікації і
атестації, в підготовці заходів, пов’язаних з упровадженням стандартів і
технічних умов на продукцію. Розроблює та організовує виконання заходів за
результатами державного нагляду, міжвідомчого і позавідомчого контролю
за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості
продукції, підготовці продукції до сертифікації і атестації.
Розробляє, погоджує з керівництвом підприємства, запроваджує та реалізує
на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у
сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції.
Забезпечує здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг
у частині, що стосується виробничої сфери.
Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються класифікації
та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного
виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції. Організовує
вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів,
програм, заходів з підвищення якості продукції. Відстежує, узагальнює
та надає керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не
відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам, наявність рекламацій
до якості робіт, випадків погіршення якості продукції, випуску браку;
відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів, що застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним
умовам.
Визначає третю сторону (орган сертифікації) для добровільної сертифікації
продукції та системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та
продукції. Проводить атестацію виробництва. Контролює виконання
заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого, позавідомчого
контролю за упровадженням і додержанням стандартів.
Виконує аналіз й випробування з метою визначення хімічного складу
й основних властивостей матеріалів відповідно до вимог стандартів і
технічних розумів. Приймає технологічні проби й зразки для проведення
аналізів і випробувань. Оформлює результати аналізів і випробувань,
веде їх облік, готує технічну документацію на роботи, які виконуються
лабораторією. Своєчасно повідомляє відповідним підрозділам підприємства
про результати аналізів і випробувань. Виконує допоміжні й підготовчі
операції для проведення особливо складних лабораторних робіт.
Здійснює контроль продукції із застосуванням певного методу та
апаратури для неруйнівного контролю і робить висновок про їх якість.
Готує технологічні карти контролю конкретної продукції згідно з чинними
нормативними документами. Налагоджує апаратуру на задані параметри.
Виконує контрольні операції, робить остаточні висновки про якість
проконтрольованої продукції. Перевіряє результати контролювання й
робить остаточні висновки про якість продукції, яка контролювалася.
Маркує проконтрольовану продукцію. Керує, наглядає за продукцією, яка
контролювалася контролерами нижчої кваліфікації.
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Зауважимо, що у даному разі за допомогою
Примітки 2 (Додаток В) до КП від професійної
назви роботи «Майстер служби (промисловість)» з кодом 1222.2 було створено професійну назву роботи у вигляді «Майстер відділу технічного контролю» з тим же кодом. Аналогічним
чином від професійної назви роботи «Начальник бюро (промисловість)» з кодом 1222.2 було
створено професійну назву роботи у вигляді
«Начальник бюро технічного контролю цеху» з
тим же кодом.

Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання
термінами та словами, які уточнюють місце роботи,
виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення (Примітка 2
Додатка В до КП).
Радимо користувачам КП використовувати
на практиці можливості цієї Примітки у КП.
Крім того, залежно від галузевої спрямованості підприємства та конкретних умов виробництва, у штаті відділу технічного контролю мо-

жуть застосовуватися й такі професійні назви
робіт як-от:
— «Начальник лабораторії з контролю виробництва» 1223.2 (будівництво), «Менеджер
(управитель) систем якості» (1493), «Менеджер
(управитель) систем харчової безпеки» (1456);
— «Лаборант (галузі техніки)» (3119), «Технік
із стандартизації» (3119), «Технік з метрології»
(3119);
— «Контролер зварювальних робіт» (7212),
«Контролер оптичних деталей та приладів» (7311);
— «Контролер-приймальник боєприпасівзарядів» (7311) та інші.
Насамкінець, зазначимо, що контроль якості
продукції, який здійснюється відділом технічного
контролю, не звільняє начальників цехів і відділів
підприємства, майстрів та бригадирів на виробництві від відповідальності за випуск недоброякісної продукції, що не відповідає стандартам і
технічним умовам, або некомплектної продукції.
Отже, на виробничому підприємстві у якості продукції мають бути зацікавлені усі працівники.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

У базовій мережі закладів культури є дві бібліотеки: центральна районна
і районна бібліотека для дітей. У Статуті центральної районної бібліотеки записано, що бібліотека має структурний підрозділ — районну бібліотеку для дітей,
зареєстровану в єдиному Державному реєстрі бібліотек України. Директор має
заступника з питань роботи з дітьми, який очолює структурний підрозділ —
районну бібліотеку для дітей, і в разі відсутності директора виконує його
обов’язки. Виникають питання: чи повинна мати свій Статут районна бібліотека
для дітей і хто її очолюватиме — директор чи завідувач?
Замість Статуту — Положення про структурний підрозділ (районну бібліотеку для дітей), яку очолюватиме завідувач.
На сьогодні Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), серед іншого, передбачено такі
професійні назви робіт керівників бібліотечної
справи як:
— «Головний бібліограф» — код КП 1229.6;
— «Головний бібліотекар» — код КП 1229.6;
— «Завідувач бібліотеки» — код КП 1229.6;
— «Завідувач філіалу (філії) бібліотеки» — код
КП 1229.6;
— «Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.)» — код
КП 1229.7;
— «Завідувач науково-технічної бібліотеки» —
код КП 1229.7;
— «Директор бібліотеки» — код КП 1237.2.
Кваліфікаційні характеристики зазначених
вище професійних назв робіт містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП), випуск 81 «Культура
та мистецтво», крім «Завідувача відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.)» (кваліфікаційну характеристику не
затверджено).
Зверніть увагу на те, що такі назви професій
як «Директор бібліотеки» та «Завідувач бібліотеки» за нормами КП належать до різних професійних кодувань КП (перша — «Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів
з науково-технічної підготовки виробництва та
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інші керівники», остання — «Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту»),
тому не є однаковими, тоді як мають одну й ту
саму кваліфікаційну характеристику, що, на
жаль, йде всупереч з нормами КП, бо «Директор бібліотеки» підпадає під наукову діяльність,
а «Завідувач бібліотеки» — ні, наприклад: на
деяких підприємствах, в установах і організаціях у структурі є бібліотеки, які займаються методичною роботою, формуванням, контролюванням і координацією бібліотечним фондом
та не ведуть якихось наукових робіт (досліджень).
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р.
№ 32/95-ВР: «Бібліотека діє на основі статуту
(положення), що затверджується її засновником
(засновниками). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються її статус, форма власності, джерела фінансування, вид і профіль діяльності».
Статтею 13 цього ж Закону передбачається
державна реєстрація бібліотек незалежно від
форми власності, яка проводиться за їх місцезнаходженням.
На нашу думку, якщо в структурі центральної
бібліотеки передбачено окремий структурний
підрозділ, то в такому випадку він може називатися філією чи філіалом. Такий філіал очолює завідувач філіалу (філії) бібліотеки. Відповідно до
норм КП професійні назви робіт можна розширювати уточнюючими словами, якщо інше не
передбачено КП, наприклад, «Завідувач філіалу
центральної районної бібліотеки». У вивісках

47

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

назви бібліотеки можна дописати: фонд дитячої
літератури тощо.
Окремо створювати Статут для філії (філіалу)
бібліотеки, на нашу думку, недоцільно. Слід обмежитися Положенням про структурний підрозділ, тобто філії (філіалу).

Таким чином слід констатувати те, що структурний підрозділ центральної районної бібліотеки — це філіал або філія, який очолює завідувач. Для філії чи філіалу бібліотеки слід
затверджувати Положення про структурний підрозділ.

У нас є посада «офіс-менеджера», але віднедавна виявилося, що такої професії
немає. Підкажіть, яку посаду правильно обрати? Відповідний працівник керує
секретарями-друкарками, адміністратором системи, а також забезпечує організацію генерального офісу компанії.
«Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності».
На сьогодні, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) не міститься узагальненої
професійної назви роботи «Менеджер», від
якої можна було б утворити розширені назви
професій менеджерського спрямування згідно
з Приміткою 2 до Додатка В до КП, наприклад,
«Офіс-менеджер». Дуже часто заради престижу професійну назву роботи «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» з
кодом КП 4115, «Референт» з кодом КП 3436.1
тощо називають «Офіс-менеджер». Водночас,
такий підхід є помилковим, оскільки відповідні працівники не є керівниками підлеглих
співробітників. З цього приводу нагадаємо
про власне сам термін «менеджер» і відповідного керівника.
Термін «менеджер» походить від англійського
слова «manager», яке, у свою чергу, утворене від
дієслова «to manage» (управляти, керувати, завідувати тощо). Відповідно іменник «manager»
може перекладатись як власне «менеджер» (запозичений іншомовний термін), так і «управитель», «управлінець», «керівник», «керуючий»,
«завідувач» тощо (традиційні для української
мови терміни).
На сьогодні існують різні наукові теорії щодо
процесів управління. Одні розглядають поняття
«управління» (наприклад, організаціями, людьми) та «менеджмент» як синоніми. Інші вважають, що це різні поняття, оскільки цілі в управлінні та менеджменті різні. До того ж, для
процесів управління і менеджменту властиві різ-
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ні методи й засоби. Наприклад, для управління
характерні так звані командно-адміністративні
методи, а для менеджменту — ринкові. Для розрізнення цих понять навіть спеціально утворили
дієслово (калька з англійської мови), яке відсутнє в офіційній українській мові, — «менджувати» (на противагу «управляти»).
Метою менеджменту, як правило, є підвищення ефективності діяльності якоїсь організаційної
одиниці (підприємства, установи, організації,
структурного підрозділу тощо), а для комерційних структур — також максимізація отримуваного нею прибутку.
Виходячи з наведеного, менеджером логічно
називати такого працівника, який не просто
виконує певні операції (технологічні, виробничі тощо), а саме управляє (керує, «менджує»)
цими операціями, зазвичай через управління
певними виконавцями окремих спеціалізованих операцій із застосуванням спеціальних засобів або методів. При цьому менеджер не
обов’язково має виконувати певні операції краще, ніж більш спеціалізовані виконавці таких
операцій, якими він керує. Разом з тим, у результаті діяльності саме менеджера й виконання ним специфічних менеджерських функцій
повинна підвищуватися загальна ефективність
діяльності групи окремих виконавців, яка під
його керівництвом перетворюється в єдину злагоджену команду.
Отже, на наше переконання, у разі керівництва певним персоналом офісу краще використовувати професійну назву роботи «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» (код КП 1475.4).
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Як правильно назвати працівника готелю для домашніх тварин, який піклується
про чистоту їх приміщень, годує тварин за окремими графіками, а також викликає ветеринарів у разі такої необхідності?
Пропонуємо розглянути такі пропозиції професійних назв робіт відповідно до НаціональноПрофесійна
назва роботи

го класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), а саме:

Код КП

Випуск
ДКХП

6129

84

«Робітник з
догляду за
тваринами»

Має 1 – 6 розряди.
Трудові функції: обслуговує простих і складних в утриманні та особливо
небезпечних та отруйних тварин. Бере участь у роботі з обслуговування
циркових номерів, атракціонів і пантомім. Отримує і готує корми, годує,
напуває та чистить тварин за встановленим керівником номера графіком.
Здійснює підготовку номера до програм та репетицій. Забезпечує утримання
у належній чистоті інвентар і приміщення, в яких знаходяться тварини. Бере
участь в упакуванні, розпакуванні, навантаженні та розвантаженні реквізиту
під час гастролей. Супроводжує та здійснює догляд за тваринами під час
транспортування із цирку в цирк в залізничних вагонах та інших видах
транспорту. Забезпечує за вказівкою лікаря проведення лікувального режиму
і лікування тварин під час їх хвороби тощо.
Зверніть увагу на те, що приклад трудових функцій належить
спеціалізованому цирковому робітнику. Однак за відсутності інших
спеціалізацій (готелі для домашніх тварин тощо) можна використати й такий
приклад, змінивши назву місця праці на необхідну.

6121

2

«Готувач кормів
(тваринництво)»

Має 1 – 4 розряди.
Трудові функції: виконує допоміжні й підготовчі роботи з варіння та
запарювання кормів. Наповнює ємності водою. Готує пасти, киселі, кисляки,
настої, відвари, сінне борошно. Миє, змішує, вапнує, пророщує, дріжджує,
консервує корми, харчові відходи. Проводить їх хімічну та бактеріологічну
обробку, видаляє сторонні предмети з харчових відходів вручну. Подрібнює,
розмелює, ріже й рубає грубі, соковиті корми, концентрати та корми
тваринного походження на подрібнювачах, машинах із ручним приводом або
вручну. Миє, подрібнює, запарює коренебульбоплоди, застосовуючи машини.
Проводить вітамінізовану обробку кормів у ямах та траншеях. Завантажує
кормові відходи у варильні казани, кормозапарники. Роздає корми за
допомогою транспортерів. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів вручну.
Миє посуд, чистить варильні казани, чани. Прибирає кормоприготувальні
приміщення. Проводить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів у
ямах та траншеях. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту тощо.

6124

2

«Звірівник»

Має 5 і 6 розряди.
Трудові функції: доглядає за тваринами на племінних фермах. Годує
і напуває їх. Прибирає, чистить, миє і дезінфікує приміщення, клітки,
будиночки, устаткування та інвентар. Замінює підстилку. Здійснює заходи
з поліпшення утримання звірів, годівлі збалансованими за якістю кормами
з метою поліпшення якості шкурок. Стежить за станом здоров’я тварин і
надає їм першу допомогу, підсаджує самок до самців та виконує інші роботи
з проведення гону. Надає допомогу самкам під час щеніння. Відсаджує
молодняк від самок, зважує, таврує й доглядає за щенятами. Бере участь
у зооветеринарних заходах. Додержується правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту тощо.
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Підкажіть, де знайти кваліфікаційну характеристику «слюсаря-сантехніка»
та які вимоги до відповідного робітника?
У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 42 «Оброблення металу».
На сьогодні, у Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), серед іншого, міститься професійна назва роботи «Слюсар-сантехнік» з кодом
КП 7136 «Водопровідники та трубопровідники».
Відповідну кваліфікаційну характеристику цієї
професії можна знайти в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск 42 «Оброблення металу», частина 2 «Робітники».
Кваліфікаційними вимогами професії
«Слюсар-сантехнік» передбачено наступне:
— 2 розряд: повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи;

— 3 розряд: повна загальна середня освіта та
професійно-технічна освіта без вимог до стажу
роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 2 розряду — не менше 1 року;
— 4 розряд: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 3 розряду — не менше
1 року;
— 5 розряд: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 4 розряду — не менше
1 року;
— 6 розряд: професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 5 розряду — не менше
1 року.

У нашій громадській організації є посада «рекрутера». У Класифікаторі професій
ми її не знайшли, тоді як правильно назвати такого працівника і чи не підійдуть такі
назви посад як «Агент із зайнятості і трудових контрактів» або «Фахівець з найму
робочої сили». Крім того, людина, яка виконує цю роботу, не має вищої освіти.
«Інспектор з кадрів».
Національний класифікатор України ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП)
містить професійну назву роботи «Фахівець з
найму робочої сили» з кодом КП 3423 та інші
професійні назви робіт працівників, до функціональних обов’язків яких належить робота з персоналом, наприклад, «Інспектор з кадрів» (код
КП 3423), «Організатор з персоналу» (код КП
3423) тощо. Щодо професії «Агент із зайнятості
і трудових контрактів», то в такій редакції КП її
не передбачає. Крім того, відповідне розширення професійної назви роботи інших «агентів» у
КП словами, що уточнюють виконувані роботи,
суперечить Примітці 2 Додатку В до КП.
Можливе вирішення питання щодо відповідності або не відповідності рівня освіти займа-
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ній посаді визначено у п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (далі — ДКХП), випуск 1,
розділ 1 «Професії керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців», які є загальними для всіх видів економічної діяльності, де передбачено, що «особи, які не мають
відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають
достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток,
залишені на займаній посаді або призначені
на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії».
Також, звертаємо увагу на ст. 64 Господарського Кодексу України, де йдеться, що «підприєм-
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ство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і
штатний розпис». У цьому контексті такий стан
речей свідчить про те, що в окремих випадках
підприємство може самостійно вирішувати доцільність зайняття посади певною особою.
Щодо оформлення трудових книжок працівників, то відповідно до п. 2.14. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, до
трудової книжки працівника «записи про найменування роботи, професії або посади, на

яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до «Класифікатора професії».
Відносно адаптації «середньо-спеціальної
освіти» до сучасних освітніх рівнів: актуальна за
радянські часи середньо-спеціальна освіта, на
сьогодні, «розпорошена» між освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «молодший
спеціаліст» залежно від спеціальності та рівня
акредитації навчального закладу. Якщо виходити з такого підходу, то людина, яка на Вашому
підприємстві виконує відповідні функції, може
працювати, наприклад, на посаді «Інспектора з
кадрів» (первинна посада — «молодший спеціаліст»).

Підприємство надає послуги з ремонту, обслуговуванню офісної техніки
(принтери копіювальні апарати), заправки картриджів до неї. Який код професії
відповідно до Класифікатора професій має бути у фахівця, який виконує таку
роботу і яка правильна назва такої професії?
«Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» з
кодом 7241.
Ремонт та обслуговування офісної техніки передбачає виконання певних робіт механічного,
електричного (електронного), електромеханічного спрямування та, безперечно, відповідних
знань. Крім того, наприклад, елементарні (найпростіші) завдання щодо заправки картриджів
передбачають низький рівень кваліфікації, а ремонт електронної (електромеханічної) частини
принтерів інший, набагато вищий. З цього прикладу, у Національному класифікаторі України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП), поряд з іншим, можна запропонувати таку
професійну назву роботи як «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних
машин» з кодом КП 7241.
Відповідна кваліфікаційна характеристика
цієї професії міститься в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск 42.
Зазначимо, що «Електромеханік з ремонту та
обслуговування лічильно-обчислювальних машин» має декілька розрядів: від 3 найпростішо-
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го до 6 найскладнішого. Отже, у разі виконання нескладних завдань (наприклад: поточний ремонт і обслуговування підсумувальних,
лічильно-перфораційних, електроіскрових, термокопіювальних, електрофотографічних, світлокопіювальних машин, ротаторів і ротопринтів, лазерних принтерів, скануючих пристроїв;
Розбирання, ремонтування, складання та регулювання простих і середньої складності механізмів вказаних вище пристроїв обчислювальних систем тощо), пропонуємо обрати 3 розряд
професії. А в разі виконання складніших видів
робіт (наприклад: виконання капітального ремонту й обслуговування складних обчислювальних машин, інформаційно-перетворювальних
комплексів, міні ЕОМ, комп’ютерів, фактурних
машин, напівавтоматів, електронних вузлів,
принтерів, скануючих пристроїв, моніторів,
увідно-вивідних пристроїв, електрографічних
апаратів безперервного копіювання, ротаційного та стрічкового типу; відновлення та заміна
особливо складних вузлів, механізмів і деталей;
перевірення та відновлення електроустаткування, електроапаратури та монтаж електросхем;
виконання загального складання, регулювання
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та здавання в експлуатацію за типовими схемами ЕОМ, міні ЕОМ, комп’ютерів; вивірення
машин у роботі за типовими схемами комута-

ції ЕОМ різного типу для паралельної роботи
та здавання їх до експлуатації тощо) — 6 розряд.

Наше підприємство надає послуги з інженерного супроводу.
Яку професію з Класифікатора професій добрати до посади начальника
технологічного відділу?
«Начальник відділу технологічного».
Виходячи із загальноприйнятого визначення
поняття інженерного супроводу, як поетапного
виконання технічного проекту (проек тування
інженерних систем — підбір постачальників та
виконавців робіт — придбання устаткування —
проведення монтажних робіт — проведення
пусконалагоджувальних робіт — оптимізація
процесу організації виробництва), можна
стверджувати, що функції керівника технологічного підрозділу підприємства інжинірингового спрямування будуть достатньо широкими.
У Національному класифікаторі України ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП)
можна виділити таку посаду технічного керівника, як «Начальник відділу» з кодом КП 1229.7.
За допомогою похідних слів (додаток В до КП)
від цієї базової професійної назви роботи можна

утворити, наприклад, професійну назву роботи
у вигляді «Начальник відділу технологічного» —
код КП 1229.7.
Крім того, звертаємо Вашу увагу на наявність
у КП низки професійних назв робіт, які також
можна застосовувати у структурах інжинірингового профілю:
— «Начальник відділу» — код КП 1235;
— «Начальник відділу зовнішньої кооперації» — код КП 1235;
— «Начальник відділу комплектації устаткування» — код КП 1235;
— «Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом» — код КП 1236;
— «Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів» — код КП 1237.2.
Для більш детальної відповіді потрібно проаналізувати посадову інструкцію зазначеного в
запиті технічного керівника.

Згідно з постановою КМУ від 3 грудня 1997 р. № 1349 у штатному розписі
сільської ради передбачено посаду працівника військового обліку.
Як правильно записати посаду такого працівника в трудовій книжці?
«Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних».
Дійсно, згідно із вимогами постанови Кабінету
Міністрів України «Про фінансове забезпечення
діяльності органів місцевого самоврядування»
від 3 грудня 1997 р. № 1349, передбачаються, поряд з іншим, виконання робіт щодо військового
обліку та норм чисельності таких працівників (у
населених пунктах, де немає військових комісаріатів) за наявності на обліку: від 500 до 1000
військовозобов’язаних і призовників — 1 посада;
від 1000 до 2000 військовозобов’язаних і призо-
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вників — 2 посади; на кожних наступних 1000
військовозобов’язаних і призовників — додатково по одній посаді.
Водночас, звертаємо увагу на те, що назва
професії «працівник військового обліку» є узагальненою назвою номенклатури відповідної
посади і в такій редакції не міститься в Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікаторі професій» (далі — КП).
Натомість на сьогодні в КП, серед іншого, передбачається така професійна назва роботи як
«Інспектор з обліку та бронювання військо-

№ 1 (85), 2 січня 2015

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

возобов’язаних» з кодом КП 3439, яку можна використовувати у штаті сільської ради.
Зазначимо, що з метою економії фонду оплати
праці та відповідно до вимог «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що
включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може
бути розширене з дорученням їм робіт, перед-

бачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. У тих випадках, коли
чисельність військовозобов’язаних менша за
500 осіб, функціональні обов’язки щодо ведення
обліку військовозобов’язаних можуть включатися до посадових інструкцій працівників кадрової служби підприємства, установи, організації.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства,
завідувач відділу продуктивності

РЕКЛАМА
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ КАДРОВИКА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16 грудня 2014 р. № 394
Про перенесення робочих днів
(витяг)
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р.
№ 1084-р «Про перенесення робочих днів у 2015 році», з метою створення сприятливих
умов для святкування 1 січня — Нового року та 7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу н а к а з у ю:
1. Перенести для працівників органів державної статистики робочі дні з:
п’ятниці 2 січня — на суботу 17 січня;
четверга 8 січня — на суботу 31 січня;
п’ятниці 9 січня — на суботу 14 лютого.
2. Затвердити граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень, за
якими передбачено звітування упродовж 1 – 2 та 7 – 9 січня 2015 року, згідно з додатком 1.
3. Начальникам головних управлінь статистики в областях і м. Києві забезпечити збирання форм державних статистичних спостережень у терміни, визначені у додатку 1.
4. Установити чергування керівних працівників Держстату згідно з додатком 2.
5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держстату, начальнику Головного
управління регіональної статистики Вернеру І. Є. вжити заходів щодо посилення охорони та
забезпечення безпеки адмінбудівель та прилеглої території згідно з додатком 3.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. голови

І. М. Жук

Додаток 1
до наказу Державної служби статистики України
16.12.2014 р. № 394

Граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень, за якими передбачено звітування упродовж 1 – 2 та 7 – 9 січня 2015 року

Розділ
статистики

Форма
державного
статистичного
спостереження

Граничний термін подання
форми у зв’язку з
Визначений на бланку перенесенням робочих днів
форми термін подання
(визначений відповідно
до положень Цивільного
кодексу України)

Оплата праці 1-ПВ (місячна)
не пізніше 7-го числа
та соціальнопісля звітного періоду
трудові
1-ПВ (квартальна) не пізніше 7-го числа
відносини
місяця, наступного
за звітним періодом

12.01.2015 р.
12.01.2015 р.

…………
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Усміхнись!
Усміхнись!

— А ти чого не смієшся? — запитує у нього
колега. — Ти ж знаєш, що шеф тобі про це ще
згадає.
— А я завтра звільняюся.

У кожному віці у людини своє
ставлення до Нового року:
Дитинство: Скоріше б Новий
рік!
Зрілість: Скоро Новий рік.
Старість: Знову Новий рік?!
***
За декілька днів до Нового року матуся вкладає сина спати:
— А якщо ти будеш слухатися й перестанеш
вередувати, то Дід Мороз подарує тобі великий
конструктор, який ти хотів.
— Як добре — виходить, у мене буде цілих
два великих конструктори!
— Чому ж два?
— А я ж один сьогодні знайшов у тебе під
ліжком!
***
На уроці української мови вчителька запитує
дітей:
— Нумо, хто мені скаже, який це час: «він
прибирає, вона прибирає, ти прибираєш...»?
Усі мовчать, а Петрик тягне руку:
— Тут і роздумувати нема чого — зрозуміло,
що передноворічний!
***
Директор розповідає на новорічному корпоративні анекдот. Усі, крім одного співробітника,
сміються.

***
Заходить чоловік до ювелірного магазину. До
нього одразу підбігає дівчина-продавець:
— Як добре що Ви до нас зайшли, до Нового
Року у нас акція — усі прикраси за півціни, оберіть щось у подарунок Вашій дівчині.
Чоловік (сумно):
— У мене немає дівчини...
— Не може бути — у такого видного чоловіка
й немає дівчини? Чому?!
Чоловік (ще сумніше):
— Дружина не дозволяє ...

Добрі поради
Якщо Ви не знаєте, що вирішити з приводу
Нового року чи Різдва, будьте добросердними —
нехай наступають.
Вирушаючи на корпоративи, пам’ятайте: Вам
з цими людьми ще працювати.
Хочете у новому році виглядати по-новому, але
немає грошей, щоб оновити свій гардероб? Змініть роботу: адже для нового колективу вся Ваша
стара одежа — нова.
Якщо Ви обіцяли дружині у Новому році не
заглядати до чарки — тримайте свою обіцянку,
заплющуйте очі кожного разу, коли п’єте.

Новорічні прикраси
Даринка, прикрашаючи кабінет шефа до новорічних свят, розклеїла на вікні прикраси з кольорового паперу:
сніжинку, ялинку, зірку та сніговичка. Визначте, якого кольору була кожна прикраса та в якому порядку Даринка
їх розмістила на вікні, якщо відомо, що:
— зірка знаходиться правіше, ніж ялинка та сніговичок;
— синя прикраса розмістилася десь між червоною і зеленою;
— зліва від золотистої прикраси — сніговичок;
— сніжинка та сніговичок знаходяться не з краю вікна;
— синя та червона прикраси — не поруч;
— ялинка — не червона.

сніжинка

ялинка

зірка

сніговичок

Порядковий №
Колір
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Важливі дати січня

Грудень-2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 23
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (31)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 183 години

Січень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(1 — Новий Рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — Новий рік (святковий день).
6 — останній день подання до органу державної статистики*:
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (місячна)
за грудень 2014 року (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (квартальна) за січень – грудень 2014 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату України від
7 серпня 2013 р. № 239).
7 — Різдво Христове (святковий день).
8 — останній день подання до державної
служби зайнятості — звіту підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців,
які тимчасово працюють в Україні, за формою
№ 2-ТМ (трудова міграція) за 2014 рік (за формою, затвердженою наказом Мінстату від 31 січня 1996 р. № 28)**.
11 — Всесвітній день «спасибі» — це найввічливіший день у році, оскільки вважається, що
саме цього дня слід 100 разів сказати слова вдячності (утім, ніщо не заважає повторювати цю традицію й кожного дня).
14 — Старий Новий рік — Новий рік за Юліанським календарем.
19 — Хрещення Господнє.
21 — Міжнародний день обіймів — він був заснований в США у 1986 році під назвою Національного дня обіймів, але дуже стрімко поширився по
всьому світу. Згідно з традицією свята, обійняти в
цей день можна навіть незнайому людину.
22 — День Соборності України (встановлено
Указом Президента України від 13 листопада 2014 р.
№ 871/ 2014).
25 — День студентів (Тетянин День) — найулюбленіший день усіх студентів, який відзначається вже понад 250 років.
27 — День пам’яті голокосту (оголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році).
* наказом Держстату України від 16 грудня 2014 р.
№ 394 граничний термін подання цих звітів подовжено
до 12 січня 2015 р..
** складається підприємствами, організаціями та
установами всіх форм власності, які використовують
працю іноземців.
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