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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Як вказувати у документах посаду
першого заступника керівника, якщо
він відповідно до окремого наказу тимчасово виконує обов’язки керівника установи через відрядження (хворобу) останнього?
Чи наділений перший заступник керівника державної установи повноваженнями щодо права призначення, звільнення працівників установи, коли в наказі про
розподіл обов’язків між керівниками в
установі не закріплене дане питання?
Якщо працівник звернувся з письмовою заявою про звільнення з посади
за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), то
яким чином повинно бути зафіксовано
надання згоди роботодавця на звільнення?
Що робити працівникам відділу кадрів,
якщо працівник в день звільнення перебуває на робочому місці, але від отримання трудової книжки відмовляється, не
погоджуючись із прийнятим рішенням
керівництва щодо його звільнення?
На посаду «маляра» приймаємо інваліда. Чи можливо встановити для нього випробування строком 2 місяці та чи
необхідно отримувати від нього на це
згоду?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Нова оплачувана відпустка
для учасників бойових дій та інвалідів війни
Перелік відпусток, визначених Законом України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96- ВР
та Кодексом законів про працю України, доповнено новою додатковою оплачуваною відпусткою, яку надаватимемо учасникам бойових дій та інвалідам війни.
Так, 6 червня поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального
захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14
травня 2015 р. № 426-VIII, яким, серед іншого, доповнено Кодекс законів про працю України статтею 772
та внесено зміни до Закону України «Про відпустки».
Відповідно до зазначених змін:
— учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
надано право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних
днів на рік;
— встановлено, що працівникам за їх бажанням
надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати: учасникам війни, особам,
на яких поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 21 календарного
дня щорічно.

Набув чинності Закон про посилення відповідальності
за перешкоджання професійній діяльності журналістів
11 червня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної
професійної діяльності журналістів» від 14 травня
2015 р. № №421-VIII.
Зокрема, цим Законом встановлюється кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо
журналіста, за умисне знищення або пошкодження
майна журналіста.
Погроза вбивством, насильством або знищенням
чи пошкодженням майна щодо журналіста, його
близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням журналістом професійної діяльності карається
виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на
строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до
3 років; умисне заподіяння журналістам побоїв, легких або середньої тяжкості ушкоджень у зв’язку зі
здійсненням професійної діяльності каратиметься
обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, а у разі умисного заподіяння їм тяжкого тілесного ушкодження — позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. У разі, якщо
названі дії вчиняються організованою групою, вони
караються позбавленням волі на строк від 7 до 14
років.
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Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, у зв’язку зі здійсненням професійної
діяльності, карається штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів або арештом на строк до 6 місяців
або обмеженням волі на строк до 5 років. У разі, якщо
такі дії вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 6 до 15 років.
Вбивство або замах на вбивство журналіста, його
близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності
карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років
або довічним позбавленням волі.
Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися
від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням волі на строк від 8 до
15 років.
Законом встановлюється кримінальна відповідальність за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови з метою перешкоджання законній професійній діяльності
журналіста. Такі дії караються позбавленням волі на
строк від 5 до 8 років.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23 березня 2015 р. № 279/20/112-15

Департамент соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства
соціальної політики України розглянув лист щодо надання відпусток за роботу у зонах радіоактивного забруднення, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», та у межах компетенції повідомляє.
Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», який набрав чинності з 1 січня 2015 року, внесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно яких абзац п’ятий частини другої, у якому надається визначення зони
посиленого радіологічного контролю, виключено, та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон).
За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження буде внесено зміни до
переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів Української РСР від 23.07.1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної
Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території,
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Відповідно до статті 47 Закону працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях
зони посиленого радіоекологічного контролю, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу 30 календарних днів.
Статтю 47 Закону залишено без змін, тобто працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на
території, що до 1 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, надаватиметься щорічна відпустка пропорційно відпрацьованому до 1 січня 2015 року на цих територіях часу.
З 1 січня 2015 року така відпустка не надається.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Статтею 10 Закону України «Про відпустки» визначено, що щорічні основні відпустки надаються працівнику з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Згідно зі
статтею 24 цього Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної відпустки не повинна бути меншою 24 календарних днів.
Якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має право використати їх, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено терміну
давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати
щорічні відпустки у разі їх невикористання.
Працівники підприємства можуть отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, яка надається
відповідно до статті 47 Закону.
Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 (далі — Порядок), соціальні
виплати, доплати (види допомоги), передбачені підпунктами 5 – 13 пункту 4 Порядку (у тому числі оплата
різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно із статтею 47 Закону, та
тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» або до інших законів
України, передбачена підпунктом 10 пункту 4 Порядку), провадяться за місцем основної роботи (служби)
громадян підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи, відповідно до розрахункових даних, поданих до управлінь праці та соціального захисту населення.
Пунктом 6 Порядку визначено, що підприємства реєструються управліннями соціального захисту населення, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про
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підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, категорії, серії та номера
посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік
подаються підприємствами до управлінь соціального захисту населення разом із зазначеними відомостями.
Тобто, враховуючи вимоги Порядку, підприємство щороку до настання наступного бюджетного року
повинно подавати до управління соціального захисту населення, де воно зареєстровано, графік відпусток
працівників та розрахунок витрат для відпустки на наступний бюджетний рік.
До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до управлінь соціального
захисту населення документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсації та допомоги
певних видів, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, категорію, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані
виплати, суму компенсацій та вид допомоги.
Керівники підприємства несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових
документів до управлінь соціального захисту населення та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.
Заступник директора Департаменту –
начальник відділу

У цій Постанові Уряд визначив, що в’їзд на тимчасово окуповану територію
України та виїзд з неї здійснюється через контрольні пункти:
— іноземців та осіб без громадянства — за паспортним документом і
спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС;
— громадян України — за умови пред’явлення документів, що підтверджують громадянство України, та документів громадянина України на право
виїзду з України і в’їзду в Україну, а для дітей до 16 років — з дотриманням
Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Спеціальний дозвіл на в’їзд до Криму видається у разі:
1) проживання близьких родичів або членів сім’ї іноземця або особи без
громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими
державними органами України;
2) розташування в Криму місця поховання близьких родичів або членів
сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
3) смерті близьких родичів або членів сім’ї, які проживали в Криму, що
підтверджується відповідними документами;
4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, розташовані в Криму;
5) необхідності участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення території України
від окупації або з питань гуманітарної політики (виключно за клопотанням
або погодженням з МЗС);
6) необхідності здійснення дипломатичних і консульських функцій, зокрема, в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна
(виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
7) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію
України, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників залізниць.
Спеціальний дозвіл оформляється територіальним органом ДМС на затвердженому бланку за місцем перебування іноземця або особи без громадянства на території України за підписом керівника територіального органу
ДМС або його заступника. У спецдозвіл вклеюється фотографія, яка скріплюється печаткою зазначеного органу.
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В. Уяздовський

ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України

«Про затверждення Порядку
в’їзду на тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї»
від 4 червня 2015 р. № 367
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Загальні умови надання
відпусток за правилами
Трудового кодексу
Нагадаємо, що у Прикінцевих та перехідних положеннях проекту Трудового кодексу
(далі — ТК) зазначено, що з моменту набуття ним чинності втрачає свою чинність
не лише Кодекс законів про працю України, а й низка інших законодавчих актів,
зокрема, й Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504). Внаслідок цього, розділ ТК, який стосується надання відпусток, є досить розгорнутим та містить багато як нововведень, так і уточнюючих
доповнень. Отож, наразі з’ясуємо, які ж новації щодо надання працівникам відпусток очікують нас з прийняттям ТК.

Правові гарантії
На сьогодні у ст. 2 Закону № 504 закріплено
право на відпустки усіх громадян України, які
перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно
від їх форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та
особи без громадянства, які працюють в Україні, також мають право на відпустки нарівні з
громадянами України, а от фізичні особи, які
виконують роботу за договорами цивільноправового характеру (наприклад, договору підряду), у відпустку піти не можуть, оскільки не
перебувають у трудових відносинах з підприємством.
У ТК все набагато простіше — у його ст. 153
міститься лише одне речення: «Кожен працівник має право на відпустку». І це є логічним,
оскільки саме лише слово «працівник» виключає можливість перенесення даного права на
цивільно-правові відносини (бо в них є виконавець робіт чи надання послуг, але не працівник),
а також автоматично поширює право на відпустку як на громадян України, так і на іноземців, які працюють в Україні.
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Відповідно до ст. 154 ТК право на відпустку
забезпечується:
— гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади) та умов праці;
— здійсненням гарантійної виплати на період
відпустки в розмірі середньої заробітної плати,
а також виплатою працівникові у випадках, передбачених законодавством, колективним чи
трудовим договором, матеріальної допомоги
для оздоровлення;
— забороною заміни відпустки гарантійною
виплатою (крім випадків, передбачених ТК).
До того ж, законодавством, колективним чи
трудовим договором можуть бути передбачені й
інші гарантії права на відпустку.

Працівник вправі використовувати час наданої
йому відпустки на власний розсуд, але з врахуванням того, що час відпусток, які мають цільове
призначення (зокрема, творча відпустка та відпустки у зв’язку з навчанням), повинен використовуватися відповідно до такого призначення
(ст. 155 ТК).
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Види відпусток
У ст. 156 ТК встановлено такі види відпусток:
1) щорічні трудові відпустки:
— основна трудова відпустка мінімальної
тривалості (ст. 161 ТК);
— основна трудова відпустка подовженої тривалості (ст. 162 ТК);
— додаткова трудова відпустка за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці (ст. 164
ТК);
— додаткова трудова відпустка за особливий
характер праці (ст. 165 ТК);
— додаткова трудова відпустка за роботу на
умовах ненормованого робочого часу (ст. 166
ТК);
— додаткова трудова відпустка за стаж роботи (ст. 167 ТК);
— інші додаткові трудові відпустки, передбачені законом;
2) творча відпустка (ст. 177 ТК);
3) заохочувальні відпустки (ст. 178 ТК);
4) відпустки в зв’язку з навчанням у:
— загальноосвітніх навчальних закладах
(ст. 179 ТК);
— професійно-технічних навчальних закладах (ст. 180 ТК);
— вищих навчальних закладах, навчальних
закладах післядипломної освіти та аспірантурі
(ст. 181 ТК);
5) соціальні відпустки:
— у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 182
ТК);
— для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (ст. 184 ТК);
— у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 186 ТК);
— працівникам із сімейними обов’язками, які
мають дітей (ст. 187 ТК);
— інші соціальні відпустки (особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одному з батьків дитини, якій встановлено
інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою тощо);
6) відпустки без збереження заробітної
плати, які надаються:
— в силу суб’єктивного права працівника
(ст. 188 ТК);
— за згодою сторін (ст. 189 ТК).
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Крім відпусток, що містяться у вищенаведеному переліку, законами, а також колективними договорами можуть встановлюватися й інші
відпустки.

Кардинальні новації
Перше, що привертає увагу у вищенаведеному переліку, це наявність в ТК нового виду відпусток, який відсутній у поки що чинному законодавстві як такий — заохочувальні відпустки
(ст. 178 ТК) із частковим або повним збереженням заробітної плати, що будуть надаватися:
— у порядку заохочення за виконання державних або громадських обов’язків (передбачаються законами та колективними договорами);
— за сумлінне виконання трудових обов’язків,
тривалу добросовісну працю та з інших підстав
(передбачаються колективним договором або
нормативним актом роботодавця, виданим
після проведення консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником));
— за сумлінне виконання трудових обов’язків
чи з інших підстав за ініціативою роботодавця,
який самостійно визначає їх тривалість (будьяких пояснень щодо цього різновиду заохочувальних відпусток у ТК не має, проте скоріш за
все наразі йде мова про надання таких відпусток конкретному працівникові (групі працівників) — інакше не було б сенсу виділяти їх в окремий різновид, оскільки такі самі відпустки вже
були передбачені у ч. 2 ст. 178 ТК, за винятком
лише того, що вони мають бути закріплені у колективному договорі чи нормативному акті роботодавця).
Ще одним позитивним нововведенням є деяка зміна структури відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Так, якщо наразі така відпустка має лише дві частини (до- та післяпологову),
то згідно зі ст. 182 ТК вона вже складатиметься
з трьох частин.
Таким чином, жінки у разі їх взяття на облік
по вагітності отримують додаткову (порівняно з
чинним законодавством) триденну оплачувану
відпустку для медичного обстеження.
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Відповідно до ст. 182 ТК, у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам надається оплачувана відпустка тривалістю:
1) для медичного обстеження вагітної в разі
взяття її на облік — 3 календарних дні;
2) до пологів — 70 календарних днів (84 календарні дні — у разі багатоплідної вагітності);
3) після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнених пологів), починаючи з дня пологів.
У ст. 187 ТК дещо змінено порядок надання
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, що регулюється сьогодні ст. 19 Закону
№ 504. Ця відпустка перетворюється на соціальну відпустку працівникам із сімейними
обов’язками, які мають дітей. До речі, такими
працівниками згідно зі ст. 272 ТК визнаються
мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках,
передбачених ТК, — інший член сім’ї.
Соціальна відпустка працівників із сімейними обов’язками зберігає таку саму тривалість,
що й сьогодні (10 календарних днів або 17 календарних днів за наявності кількох підстав для
її надання) та надаватиметься:
— працівникам із сімейними обов’язками, які
мають двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда,
— одинокій матері, батьку,
— усиновлювачу, опікуну, які виховують дитину віком до 15 років.
Утім, зважаючи, що не так давно до Закону
№ 504 було внесено зміни, згідно з яким право
на додаткову відпустку «на дітей» мають і мати
інваліда з дитинства підгрупи А І групи (батько,
який виховує такого інваліда з дитинства без
матері, а також особа, яка взяла таку особу під
опіку), то варто припустити, що аналогічні зміни будуть внесені й до ст. 187 ТК.
Для того, аби зняти існуючі сьогодні невизначеності щодо порядку надання цього виду відпусток, ст. 187 ТК значно конкретизовано. Так,
згідно з ч. 2 цієї статті право на соціальну відпустку працівникам із сімейними обов’язками,
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які мають дітей, виникає у календарному році, в
якому з’являються підстави для її надання, і зберігається в календарному році, в якому ці підстави втрачаються. У разі звільнення з роботи і
прийняття на роботу до іншого роботодавця
протягом календарного року право на соціальну
відпустку працівникам із сімейними обов’язками, які мають дітей (право на компенсацію за
невикористані дні цієї відпустки), реалізується у
відносинах з тим роботодавцем, у якого працівник у відповідному календарному році має стаж
роботи, що дає право на щорічну трудову відпустку, тривалістю більше шести місяців.
Не змінюється порівняно з чинним законодавством перелік категорій працівників, яким в
обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної
плати (ст. 188 ТК), але порядок надання відпусток без збереження заробітної плати за
згодою сторін зазнає суттєвих зміни.

Згідно зі ст. 189 ТК відпустка без збереження
заробітної плати за сімейними обставинами та з
інших причин може бути надана працівнику за
його заявою на строк до трьох місяців (замість
15 днів на рік, як передбачено зараз ст. 26 Закону № 504).

Документальне оформлення
Відповідно до ст. 159 ТК, про надання працівникові відпустки роботодавець зобов’язаний
видати наказ (розпорядження), підставою для
якого є письмова заява працівника. У наказі
(розпорядженні) роботодавець зобов’язаний
вказати дату початку і закінчення відпустки.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: працівникові визначати на
власний розсуд день початку відпустки, якщо наказ (розпорядження) про надання відпустки не
виданий (ст. 159 ТК).
У викладених правових нормах вбачається
деяке обмеження прав працівників — адже
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оскільки правило щодо обов’язковості видання
наказу про надання відпустки на підставі письмової заяви працівника, а тим більше — заборона
працівникові визначати самостійно день початку
відпустки, поширюється на усі види відпусток, у
тому числі й щорічні, то виникає ситуація, коли
незважаючи на узгоджений роботодавцем і працівником графік відпусток і подану працівником
письмову заяву про надання щорічної оплачуваної відпустки в узгоджені терміни, роботодавець,
не видавши наказ (розпорядження), може обмежити право працівника на відпочинок.
Щоправда, варто зазначити, що у ч. 7 ст. 173 ТК
встановлено обов’язковість виконання гра-

фіка надання щорічних відпусток як для роботодавця, так і для працівника. У ч. 4 цієї ж
статті обумовлюється порядок складання графіка відпусток, а також визначається термін
його доведення до відома працівників — за
правилами ТК це має бути здійснено роботодавцем до 15 січня поточного календарного
року.
Безпосередньо документальне оформлення
надання відпусток здійснюється за такими ж
правилами, як і у чинному законодавстві — форма заяви працівника та наказу (розпорядження)
роботодавця може бути довільною (див. Зразок 1,
Зразок 2).
Зразок 1
Директору ТОВ «Садівник»
Мельничуку М. В.
головного бухгалтера
Кондратенко Вікторії Іванівни

Заява
Згідно з графіком відпусток прошу надати мені щорічну основну трудову відпустку загальною тривалістю 24 календарні дні з 15 червня 2015 р..
03.06.2015 р.

Кондратенко

У ст. 160 ТК закріплено обов’язок роботодавця
у встановленому порядку вести облік відпусток,
які надаються працівникам. Більше того, згідно з
ч. 2 ст. 160 ТК роботодавець зобов’язаний щороку,
а також у будь-який час на прохання працівника
ознайомлювати його з даними обліку відпусток,
які його стосуються — тобто кожен працівник
у будь-який час вправі звернутися до відділу кадрів
чи посадової особи, на яку покладено обов’язок
з ведення обліку відпусток, з проханням надати
дані щодо, наприклад, кількості невикористаних
ним днів щорічної трудової відпустки і йому
зобов’язані надати таку інформацію (навіть якщо
якийсь забудькуватий працівник і звертатиметься
з таким проханням кожного місяця).

У разі звільнення
Як і в чинному законодавстві, у ТК передбачено механізм реалізації права на відпустку в разі
звільнення працівника.
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В. І. Кондратенко

Так, згідно зі ст. 118 ТК, за письмовою заявою
працівника одночасно із звільненням йому надаються невикористані дні щорічних трудових відпусток і соціальних відпусток працівникам із сімейними обов’язками, які мають дітей (ст. 187 ТК).
Датою звільнення в такому разі є останній день
відпустки. Тривалість відпустки при цьому визначається з включенням до стажу роботи, що
дає право на відпустку, періоду відпустки. У такому разі до початку відпустки працівникові видаються належно оформлені документи, передбачені ст. 115 ТК (тобто належно оформлена
трудова книжка, копія наказу про звільнення
(якщо воно здійснювалося за ініціативою роботодавця) та рекомендаційна характеристика).
У цей самий строк проводиться розрахунок із заробітної плати, гарантійних, компенсаційних та
інших виплат.
Якщо ж працівник виявляє бажання у разі
звільнення не використати свою відпустку, а
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САДІВНИК»
НАКАЗ
04.06.2015 р.

м. Київ

№ 124-п

Про надання щорічної
трудової відпустки
Кондратенко В. І.
НАКАЗУЮ:
1. Кондратенко Вікторії Іванівні, головному бухгалтеру, надати щорічну основну трудову
відпустку з 15 червня 2015 р. за період роботи з 1 квітня 2014 р. по 31 березня 2015 р. тривалістю 24 календарні дні.
2. Виплатити Кондратенко В. І. заробітну плату за час відпустки не пізніше 09.06.2015 р..
Підстави: 1. Заява Кондратенко В. І. від 03.06.2015 р.;
2. Графік відпусток працівників ТОВ «Садівник» на 2015 рік.
Директор

Мельничук

М. В. Мельничук

З наказом ознайомлена:
04.06.2015 р.

Кондратенко

В. І. Кондратенко

отримати за неї гарантійні виплати, то відповідне
право закріплено у ст. 119 ТК. І тут варто звернути
увагу чітку та однозначну редакцію цієї правової
норми щодо здійснення гарантійних виплат за
невикористані відпустки в разі звільнення працівника, оскільки вона раз і назавжди припиняє вільне трактування необхід-ності компенсувати працівникам невикорис-тані відпустки (адже й досі
можна почути думки про те, що компенсуються
тільки відпустки за один останній рік роботи),
а також допомагає полегшити підрахунки в разі
компенсації відпусток за неповний рік роботи.
Так, згідно з положеннями ст. 119 ТК, у разі
звільнення працівника гарантійні виплати здійснюються за всі невикористані працівником дні
щорічних трудових відпусток і соціальних відпусток працівникам із сімейними обов’язками,
які мають дітей (ст. 187 ТК).
Якщо працівник до звільнення пропрацював
частину робочого року, гарантійні виплати здійснюються пропорційно до відпрацьованого часу
за кількість днів відпустки, що визначається з
точністю до однієї десятої. При округленні час-
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У разі, якщо працівник не виявив бажання щодо
надання йому невикористаних днів відпусток,
одночасно із звільненням йому здійснюються
гарантійні виплати за всі дні невикористаної щорічної відпустки, а також соціальної відпустки
працівникам із сімейними обов’язками, які
мають дітей, за всі роки до дня звільнення без
будь-яких обмежень (ч. 2 ст. 119 ТК).
тини менше п’яти сотих не враховуються, а частини, що дорівнюють п’яти сотим або є більшими, враховуються як одна десята.
У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення
пропрацювали не менше десяти місяців, гарантійні виплати здійснюються за невикористані
ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.
Гарантійні виплати за дні невикористаної
працівником відпустки здійснюються в день
його звільнення.
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Викликання з відпустки
Наприкінці зазначимо, що загалом положення, які стосуються порядку надання відпусток,
таки посилюють захист трудових прав і гарантій,
наданих працівникам. Зокрема, варто зауважити, що з метою недопущення порушення права
працівника на щорічну оплачувану відпустку в
ТК встановлено жорсткі вимоги до порядку відкликання з відпустки і випадки, в яких допускається відкликання. Так, відповідно до ст. 176
ТК відкликання із щорічної трудової відпустки
допускається тільки за згодою працівника і лише
для відвернення стихійного лиха, виробничої
аварії або негайного усунення їх наслідків, запобігання нещасним випадкам, простою, загибелі
або псуванню майна юридичної особи та в інших випадках, передбачених законом. При цьому роботодавець зобов’язаний відшкодувати
працівнику витрати, пов’язані з відкликанням його із щорічної оплачуваної відпустки в
порядку, визначеному трудовим законодавством, колективним чи трудовим договором,
або за погодженням між роботодавцем і працівником. До того ж, у разі відкликання із щорічної
трудової відпустки отримані працівником гарантійні виплати за невикористану частину відпустки не повертаються, а зараховуються в рахунок
заробітної плати, що підлягає виплаті працівникові за роботу після відкликання з відпустки.
Оскільки до щорічних трудових відпусток належать і основні, і додаткові, то зазначені правила відкликання поширюються на кожну з них
незалежно від того, надаються вони разом чи
окремо.
Оформлюється відкликання працівника з
відпустки шляхом видання роботодавцем відповідного наказу, але жодним чинним нормативним актом не передбачено форми такого
наказу й у ТК, звісно, немає про неї згадки. З
огляду на це, наказ видаватиметься у довільній
формі, але у ньому обов’язково має бути зазначена підстава для відкликання — як безпосередньо сама підстава (тобто відповідне формулювання з норми закону), так і доповідна чи
службова записка керівника підрозділу (відділу, цеху тощо), працівника якого відкликають
(при цьому така записка обов’язково повинна
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містити обґрунтування відкликання саме цього працівника).
У разі відкликання працівника зі щорічної
відпустки він вважається відкликаним з дня виходу на роботу, незалежно від дати ознайомлення з наказом про таке відкликання (наказ про
відкликання може бути складений як у день виходу на роботу, так і заздалегідь, якщо є цілковита впевненість у тому, що працівник був повідомлений і дав згоду бути присутнім на робочому
місці у визначений роботодавцем або уповноваженим органом день).
Щодо надання працівникові невикористаної
частини щорічної відпустки, то у ТК відсутні
будь-які застереження з цього приводу, але
можна припустити, що така частина відпустки
на практиці надаватиметься працівникові одразу ж після усунення причин, що зумовили
його відкликання з відпустки (але за згодою
працівника та роботодавця невикористану частину відпустки може бути перенесено й на інший період).
Також ще раз нагадаємо про введення у ч. 7
ст. 173 ТК обов’язку щодо виконання графіка
щорічних трудових відпусток як для роботодавця, так і для працівника — це неодмінно має
отримати схвалення від кадровиків, оскільки
наразі вони таки досить часто скаржаться на те,
що роботодавець не може виконати свій обов’язок з надання щорічної основної відпустки,
оскільки певні працівники просто не бажають її
використовувати. І ще, напевно, таки принесене
полегшення згадане вище збільшення можливості надання відпустки без збереження заробітної плати на строк до трьох місяців, бо можна
вже буде не вишукувати найнеймовірніші способи для надання такої відпустки понад установлені на сьогодні 15 днів на рік, якщо за сімейними обставинами працівник справді таки
потребує такої відпустки, а роботодавець має
можливість її надати.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Положення про преміювання
Преміювання є найпоширенішим методом заохочення працівників за результати
роботи. Система преміювання повинна переконати працівника, що на підприємстві
існує чіткий зв’язок між активністю працівника, результатами його діяльності та
заохоченнями, які він отримує, можливостями задовольнити свої особисті потреби.
На даний час ні чинне трудове законодавство, ні централізовано видані нормативні
акти не регламентують положення про преміювання працівників на підприємстві —
тобто випадки, коли виплачуються премії працівникам, та в яких розмірах визначає
сам роботодавець. Аби структурувати систему преміювання на підприємстві, доцільно розробити Положення про преміювання — локальний нормативний документ, в якому зазначаються умови та порядок виплати премій.

Основні тези
Премія — це основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів,
визначеними підприємством. Таке визначення
надають Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендовані
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2003 р. № 23.
Всі премії, що виплачуються працівникам,
можна умовно розділити на дві групи:
1. Преміювання як заохочення, передбачене
оплатою праці. Мова йде про премії, що виплачуються у зв’язку з досягненням певних показників за звітний період (місяць, квартал, півріччя, рік). Такі премії включаються в систему
оплати праці та є частиною зарплати працівників. Основні стимулюючі грошові заохочення
виплачуються за загальні результати діяльності
підприємства, інші премії виплачуються за поліпшення окремих видів або сфер діяльності підприємства. Вони є більш спеціалізованими, наприклад, премії за ощадливе використання
енергоресурсів підприємства тощо.
2. Преміювання як заохочення (нагородження) працівників, поза системою оплати
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праці. Такі премії можуть виплачуватися за певні успіхи або можуть бути пов’язані зі святковими або ювілейними датами.
На підприємстві доцільно розробити і впровадити систему преміювання. Основними елементами систем преміювання є:
— завдання виробництва, стимульовані преміями;
— показники та умови преміювання;
— розміри премій і джерела їх виплати;
— склад премійованих працівників;
— періодичність преміювання;
— порядок нарахування премій та їх розподіл
між підрозділами і окремими працівниками;
— порядок виплати премій.
Відповідно до ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про
працю України форми та системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки,
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами самостійно у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (регіональними) угодами. Якщо
колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний погодити ці питання з виборним
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органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі
його відсутності — з іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом. Такі самі вимоги містяться й у ч. 1 ст. 15
Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР.
В останньому випадку (коли колективний договір не укладено) умови, розміри оплати праці,
в тому числі преміювання, визначаються окремим локальним документом, затвердженим наказом. На цьому акцентує увагу Міністерство
праці та соціальної політики України в листі від
1 жовтня 2007 р. № 700/13/84-07.
Отже, всі перераховані вище елементи систем преміювання необхідно відобразити в Положенні про преміювання, яке формулює правові основи взаємовідносин працівника та
роботодавця в частині розмірів виплати та внеску працівника.

Структура документа
Розробку Положення про преміювання краще почати з визначення його змісту та структури.
Положення про преміювання може містити
такі основні розділи:
1) загальні положення;
2) види премій і джерела виплати премій;
3) порядок затвердження, нарахування та виплати премій;
4) перелік порушень, що тягнуть зниження
розміру премій.
У розділі «Загальні положення» вказуються
цілі введення системи преміювання на підприємстві. Прикладами таких цілей можуть
бути:
— підвищення продуктивності праці;
— зниження витрат;
— підвищення якості продукції, робіт, послуг;
— поліпшення використання обладнання, виробничих потужностей, агрегатів, машин тощо.
У розділі «Види премій і джерела виплати
премій» описуються:
— показники преміювання;
— спосіб їх застосування;
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— рівень, з якого починається підрахунок поліпшення, наприклад, виконання та перевиконання змінного завдання в тоннах;
— відповідне коло премійованих працівників
(найменування підрозділів, перерахування професій або кола робіт).
Вказаний розділ може мати кілька варіантів
побудови залежно від величини підприємства
та принципів складання розділу.
Один з варіантів — привести в розділі всі показники преміювання, що діють на підприємстві. На
невеликих підприємствах їх може бути два – три.
На великих підприємствах, де система показників затверджена за цехами та підрозділами, розділ може об’єднати стільки преміальних показників, скільки є структурних підрозділів.
Або ж розділ взагалі може складатися з однієїдвох пропозицій, які вказують на те, що всі показники преміювання, що діють на підприємстві,
об’єднані в збірник, який є складовою частиною
Положення про преміювання та є додатком до
нього.
У розділі «Порядок затвердження, нарахування та виплати премій» зазначаються:
— розміри премій за виконання і (якщо необхідно) за перевиконання показників (у необхідних випадках розміри премій вказуються у вигляді шкали заохочення);
— порядок оформлення рішення про виплату
премій (видання наказу, розпорядження);
— підрозділ або особа, що відповідає за застосування Положення про преміювання.
Зазначимо, що розміри премій можуть бути
відокремлені окремим розділом.
У розділі «Перелік порушень, що тягнуть
зниження розміру премій» зазначаються:
— підстави (найчастіше — упущення в роботі), які можуть бути причиною зниження розмірів премії;
— порядок їх застосування.
Положення може містити також й розділ
про умови одноразового заохочення за роботу
та результати, що не випливають з трудових
обов’язків працівника і виконуються або за спеціальним розпорядженням, або добровільно за
власною ініціативою. Мова йде про преміювання
працівників, зокрема, за:
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— виконання особливо важливих завдань;
— перемогу у внутрішньозаводському виробничому змаганні;
— досягнення спеціальних показників.
Наприклад, заохочення працівника може
бути передбачено за досягнення таких спеціальних показників, як:
— економія матеріалу;
— раціоналізація виробничих процесів і організація праці;
— розробка нової технології та інше.
До цього ж розділу включаються умови про
премії до ювілейних дат, корпоративних і національних свят та інших подій.
Якщо система преміювання підприємства
передбачає винагороду працівників за підсумками діяльності підприємства, то такий
розділ також має бути включений до Положення про преміювання. Розділ містить умови
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заохочення працівників за підсумками діяльності підприємства. У ньому, як мінімум, повинні бути зазначені:
— коло працівників, на яких вони поширюються;
— принцип визначення розмірів винагород;
— показники та критерії їх розподілу.
Якщо бажання виділяти порушення, що призводять до зниження розміру премії, одноразові
виплати тощо в окремі розділи немає, то їх усі
можна включити до вищезгаданого розділу «Порядок затвердження, нарахування та виплати
премій», але при цьому чітко його структурувати (див. Зразок).
У «Прикінцевих положеннях», як правило,
вказується особа, на яку покладається контроль
за виконанням Положення про преміювання —
зазвичай, нею є або головний бухгалтер підприємства, або директор фінансовий.
Зразок

Погоджено:
Голова профкому ТОВ «Сфера»

Затверджую:
Директор ТОВ «Сфера»

Бороденко (А. Б. Бороденко)

Сидорчук (О. І. Сидорчук)

Положення про преміювання працівників ТОВ «Сфера»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення про преміювання працівників ТОВ «Сфера» (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, інших нормативних правових актів і встановлює
порядок та умови преміювання працівників ТОВ «Сфера» (далі — підприємство).
1.2. Це Положення поширюється на працівників, які займають посади відповідно до
штатного розпису, що працюють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
1.3. У цьому Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам грошових
сум понад розмір заробітної плати, що включає посадовий оклад і надбавки, встановлені
штатним розписом підприємства.
1.4. Преміювання спрямоване на посилення матеріальної зацікавленості працівників підприємства в поліпшенні результатів роботи підприємства.
1.5. Преміювання працівників за результатами їхньої праці є правом, а не обов’язком підприємства і залежить від кількості та якості праці працівників, фінансового стану підприємства та інших факторів, що можуть впливати на сам факт і розмір преміювання.
2. Види премій і джерела виплати премій
2.1. Цим Положенням передбачається поточне та одноразове преміювання.
2.2. Поточне преміювання здійснюється за підсумками роботи за місяць у разі досягнення працівником високих виробничих показників за одночасним бездоганним виконанням
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Зразок. Продовження
працівником трудових обов’язків, покладених на нього трудовим договором, посадовою
інструкцією та колективним договором. При цьому під високими виробничими показниками
в даному Положенні розуміється:
2.2.1. Для працівників відділу збуту: зростання обсягу оптових та гуртових продажів і
пов’язаних з ними доходів, дотримання договірної дисципліни, зниження величини дебіторської за одночасним контролем кредиторської заборгованостей.
2.2.2. Для працівників фінансового відділу: забезпечення касової та фінансової дисципліни, своєчасна здача всіх видів звітності та податкових декларацій.
2.2.3. Для працівників виробничого цеху: забезпечення умов для збереження товарноматеріальних цінностей і тари, недопущення простою транспортних засобів, забезпечення
надійної роботи обладнання та механізмів.
2.3. Одноразове (разове) преміювання може здійснюватися щодо працівників підприємства:
2.3.1. За підсумками успішної роботи підприємства за рік.
2.3.2. За виконання додаткового обсягу робіт.
2.3.3. За якісне та оперативне виконання особливо важливих завдань і особливо термінових робіт, разових завдань керівництва.
2.3.4. За розробку та впровадження заходів, спрямованих на економію матеріалів, енергії, а також поліпшення умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.
2.3.5. У зв’язку з ювілейними датами (50, 55 років і далі кожні 5 років).
До 50-річного ювілею проводиться виплата грошової премії, розмір якої визначається,
виходячи зі стажу безперервної роботи у ТОВ «Сфера»:
— за стажем роботи до 5 років — 10% посадового окладу;
— за стажем роботи від 5 до 10 років — 25% посадового окладу;
— за стажем роботи від 10 до 15 років — 50% посадового окладу;
— за стажем роботи понад 15 років — 75% посадового окладу.
2.3.6. За багаторічну працю на підприємстві у зв’язку з виходом на пенсію. Розмір премії
визначається адміністрацією з урахуванням особистого трудового вкладу.
3. Розміри премій
3.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється за наявності вільних коштів, які
можуть бути витрачені на матеріальне стимулювання без збитку для основної діяльності
підприємства.
3.2. Розмір поточних премій працівників підприємства може встановлюватися в обсязі до
100% від величини щомісячної тарифної ставки або посадового окладу (без урахування
встановлених адміністрацією постійних надбавок до посадового окладу/місячної тарифної
ставки) за поданням керівника структурного підрозділу згідно зі штатним розписом.
3.3. Розмір разових премій (одноразової винагороди) визначається для кожного працівника генеральним директором (заступником генерального директора) у твердій сумі або у відсотках від заробітної плати за поданням керівника структурного підрозділу і не лімітується.
3.4. Сукупний розмір матеріального заохочення працівників максимальними розмірами
не обмежується та залежить тільки від фінансового стану підприємства.
4. Порядок затвердження, нарахування та виплати премій
4.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється на підставі наказу (наказів)
генерального директора (заступника генерального директора) підприємства, що встановлює
розмір премії кожному працівнику за поданням керівника відповідного підрозділу. Встановлення розмірів поточних премій проводиться щорічно.
4.2. Поточні (щомісячні) премії нараховуються працівникам за результатами роботи підрозділу в цілому, відповідно до особистого вкладу кожного працівника.
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Зразок. Закінчення
4.3. Працівникам, які пропрацювали неповну кількість робочих днів у місяці в зв’язку з
призовом на службу (військові збори) до Збройних сил України, вступом до навчального
закладу, виходом на пенсію, звільненням за скороченням штату та інших поважних причин,
поточні премії виплачуються пропорційно відпрацьованому часу (за винятком випадків, коли
працівник перебував у щорічній відпустці).
4.4. Новим працівникам поточна премія нараховується на розсуд директора (заступника
директора) підприємства за поданням керівника підрозділу.
4.5. У разі незадовільної роботи окремих працівників, несвоєчасного та неналежного виконання ними посадових обов’язків, здійснення порушень законодавства про працю, вимог
з охорони праці та техніки безпеки, невиконання наказів, вказівок і доручень безпосереднього керівництва або адміністрації, вчинення інших порушень керівник структурного підрозділу представляє директору (або заступнику директора) службову записку з пропозиціями про
часткове або повне ненарахування працівникові поточної премії.
4.6. Повне або часткове ненарахування поточної премії проводиться на підставі наказу
(розпорядження) генерального директора (заступника генерального директора) підприємства з обов’язковим зазначенням причин.
4.7. Виплата поточної премії може здійснюватися в день видачі зарплати за минулий місяць.
4.8. Одноразове (разове) преміювання, передбачене пп. 2.3.1. – 2.3.4. цього Положення,
здійснюється за фактом виконання роботи, завдання або доручення, впровадження заходів,
а також настання події, передбаченої пп. 2.3.5. – 2.3.6.
4.9. Підставою видання наказу про одноразове преміювання працівників у випадках, передбачених п. 2.3. цього Положення, є мотивована доповідна записка керівника відповідного структурного підрозділу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Контроль за виконанням цього Положення покладається на головного бухгалтера
підприємства.

Таким чином, наявність на підприємстві Положення про преміювання, в якому позначені
показники, терміни та розміри преміювання,
надає стимулу для працівників, оскільки вони
заздалегідь знають, що, якщо їх робота буде відповідати зазначеним у даному локальному нор-

мативному акті показниками, вони вправі будуть розраховувати на додаткову винагороду.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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ОПЛАТА ПРАЦІ

БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

Директор без зарплати:
«за» чи «проти»
Чи можна директору не виплачувати заробітну плату? — це питання цікавить як
кадровиків, так і бухгалтерів. Але якщо у перших викликає інтерес те, як оформити
відносини, щоб не платити зарплату, то других ще й цікавить, як не сплачувати при
цьому податки. Водночас, заробітна плата й податки — поняття нероздільні, тому
ця тема однаково цікава і кадровикам, і бухгалтерам. Проте, на жаль, відповідь на
це питання не така однозначна, як того хотілося б, але ми все ж таки спробуємо
знайти рішення в межах правового поля.
ерш ніж дати відповіді на поставлене
запитання, спочатку з’ясуємо, чи може
підприємство працювати без директора? Адже у ст. 64 Господарського кодексу
України (далі — ГК) передбачено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. І, можливо, якщо не запроваджувати посаду директора чи взагалі
скасувати її згодом, то й решта проблем (і з
зарплатою в тому числі) вирішаться самі по
собі.

П

Чи може підприємство
працювати без директора?
У ч. 2 ст. 65 ГК сказано, що власник здійснює
свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи
відповідно до статуту підприємства чи інших
установчих документів. Під «власником» слід
розуміти особу чи осіб, які є засновниками
(учасниками) приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариство тощо.
Для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника
підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права,
обов’язки і відповідальність керівника, умови
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його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (частини 3 – 4 ст. 65 ГК).
Водночас, у ч. 5 ст. 65 ГК передбачено, що
особливості управління підприємствами окремих видів (організаційних форм підприємств)
встановлюються зазначеним кодексом та законами про такі підприємства. Аналогічна норма
закріплена й у ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.
№ 1576-XII (далі — Закон № 1576), у якій сказано, що управління товариством здійснюють
його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду
товариства.
Отже, у статуті підприємства має бути передбачено, яким саме чином власник (засновник)
товариства здійснює свої права щодо управління підприємством: безпосередньо чи через виконавчий орган.
Так, наприклад, у ст. 47 Закону № 1576 вказано, що виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний
директор). Ця ж норма закріплена і деталізована у Законі України «Про акціонерні товариства»
від 17 вересня 2008 р. № 514-VI.
А у ст. 62 Закону № 1576 передбачено, що у
товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію
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очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які
не є учасниками товариства.
На приватному підприємстві, відповідно до
ст. 128 ГК, громадянин здійснює управління
безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом.
Отже, законодавство передбачає, що управління підприємством власник (засновник)
може здійснювати безпосередньо або через
виконавчий орган — колегіальний чи одноособовий. Виняток з цього правила становить лише повне та командитне товариство
(глави 4 – 5 Закону № 1576), для яких створення
виконавчого органу не передбачено.
І хоча законодавство передбачає, що управління підприємством власник (засновник) може
здійснювати безпосередньо, та більш звичним,
а відтак, і детальніше врегульованим законодавством, є питання здійснення діяльності саме через виконавчий орган.
Якщо ж звернутися до законодавства, що регулює питання державної реєстрації юридичних
осіб, то побачимо, що зареєструвати підприємство
без керівника (директора) майже неможливо.
Більше того, інформація про звільнення директора не буде внесена до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (далі —
ЄДРПОУ) доти, доки не буде подана інформація
про нового директора. Відомі також випадки, що
директорами довгий час у ЄДРПОУ вважаються
особи, які фактично вже давно звільнені.
Отже, підприємства без керівника не може
бути, а тим паче без керівника воно не може
здійснювати діяльність. Тому спочатку й розглянемо порушені нами питання в контексті наявності посади директора.

Чи може директор
працювати без зарплати?
Насамперед з’ясуємо, чому ж багатьох так цікавить питання: Чи може директор працювати
без зарплати? Основна причина — це «зайві»
витрати на оплату праці та податкові відрахування.
По-перше, є багато підприємств, які тимчасово господарську діяльність не проводять. Одні —
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з моменту створення, бо засновники вичікують
сприятливих умов; інші — припиняють її в
силу кризових явищ в економіці до «кращих
часів».
Зрозуміло, що якщо підприємство не здійснює
діяльність, то й кошти на виплату зарплати відсутні (про наявність багатотисячного статутного
капіталу, наповненого виключно коштами, які
можуть витрачатися лише на виплату зарплати,
наразі ми мову не ведемо). Але хоча підприємство і не здійснює господарської діяльності, проте наявність посади директора у штатному розписі та, власне, директора як фізичної особи,
передбачає, що таки має місце виконання трудових функцій. А трудове законодавство зобов’язує
укладати з директором, як і з будь-якими іншим
працівником, трудовий договір. Відповідно до
ст. 31 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену такою угодою, а власник — виплачувати
йому заробітну плату. На цьому наголошує і Міністерство соціальної політики України (далі —
Мінсоцполітики) в низці листів (наприклад, лист
від 2 грудня 2005 р. № 9942/0/14-05/018-17).
Відповідно до ст. 94 КЗпП та ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108) заробітна
плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану
ним роботу. Розмір заробітної плати залежить
від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Але за будь-яких умов заробітна плата
не може бути нижче мінімальної зарплати, яка є
державною соціальною гарантією, обов’язковою
на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб (ч. 5 ст. 95 КЗпП, ч. 4
ст. 3 Закону № 108).
Податкові органи вважають, що якщо є посада директора, але йому не нараховується і не
виплачується зарплата, то має місце ухилення
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від оподаткування. Відомі непоодинокі випадки,
коли на такі підприємства накладалися штрафні
санкції за несплату податку на доходи фізичних
осіб (далі — ПДФО) і єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ). Зазвичай, за базу відрахувань
податкові органи беруть мінімальну зарплату,
яка, як зазначалося, є мінімальною державною
гарантією в оплаті праці.
По-друге, багато хто з керівників підприємств,
особливо приватних і товариств з обмеженою відповідальністю, є їхніми єдиними засновниками.
Тому з точки зору такого керівника-засновника
дивно, що він сам собі має виплачувати зарплату.
Адже ціль створення підприємства — отримання
прибутку, який за вирахуванням обов’язкових
відрахувань, є власністю засновника. Він отримує його у вигляді дивідендів. Законодавство
(крім як для акціонерних товариств) не забороняє виплачувати дивіденди щомісячно чи щоквартально. Тому отримання дивідендів (частини прибутку) щомісячно або щоквартально, з
точки зору такого керівника, нічим не відрізняється від виплати зарплати.
Заробітна плата є об’єктом оподаткування ЄСВ
і ПДФО. Формальне нарахування зарплати директору на непрацюючому підприємстві (за відсутності коштів) призведе до виникнення заборгованості зі сплати податків, які слід сплачувати
у встановлені строки незалежно від того, чи виплачується зарплата чи ні. А наявність відповідальності за невиплату зарплати є причиною
притягнення до відповідальності того ж таки директора.
Дивіденди не оподатковуються ЄСВ, а ставка
ПДФО, за якою вони оподатковуються, — 5%,
а не 15% (20%) як для зарплати. Тому керівникузасновнику вигідніше отримувати саме дивіденди, а не зарплату. Але знову ж таки, зверніть
увагу, якщо директором підприємства є засновник, то мають місце трудові відносини і такий
директор має отримувати зарплату.

Як підприємства
обходять вимоги закону
Щоб не виплачувати директору зарплату чи
звести витрати на її виплату до мінімуму, підприємства вдаються до різних способів.
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Так, донедавна недіючі підприємства, маючи
з працівників одного директора (бо, як ми вже
з’ясували, підприємство не може існувати без директора), не нараховували директору зарплату, а
до органів Пенсійного фонду України (далі —
ПФУ) подавали довідку, що підприємство не
здійснює діяльності, а найманих працівників не
має (інколи й за наявності директора), витрат
на оплату праці також не здійснює. Це дозволяло не подавати до органів ПФУ звітність з ЄСВ
взагалі. До податкових органів подавалася так
звана «нульова звітність», яка свідчила, що підприємство діяльності не здійснює. За наявності
такої інформації відповідні контролюючі органи
«не чіплялися» до підприємства.
З переходом функцій зі справляння ЄСВ до податкових органів ситуація трохи змінилася. Наявність хоча б одного директора, навіть без витрат
на оплату праці, все одно зобов’язує підприємство подавати звітність з ЄСВ (тому знову стало
актуальним питання як «позбутися» директора).
Але зацікавленість у такому разі виникає у
Державної інспекції з питань праці. Якщо підприємство зареєстроване в ЄДРПОУ, має директора, але не здійснює витрат на оплату праці, то
тим самим порушує ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та ст. 265
КЗпП. Отже, його можна притягти до відповідальності. Так само міркують і податківці. І хоча
з недіючого підприємства штрафні санкції за невиплату зарплати чи податки стягнути практично неможливо, та адміністративний штраф має
сплачувати директор з власної кишені. І це вже є
підставою цікавитися такими підприємствами.
Часом надмірний інтерес податкових органів до
недіючих підприємств змушує власників припиняти державну реєстрацію юридичної особи. Рятує лише те, що час від часу запроваджуються
мораторії на перевірку малих підприємств, а акценти зміщуються в сторону профілактики та
виявлення ухилень від оподаткування реально
діючих підприємств.
Якщо вищерозглянутий спосіб з якихось причин виявлявся неефективним, то підприємство
переводило директора на роботу на неповний робочий час (1 – 2 години на тиждень) і встановлювало йому зарплату на рівні мінімальної. Мовляв,
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діяльність не здійснюється, але директор підписує звітність, витрачаючи на це час, тому й такі
умови роботи. Як наслідок, витрати на оплату
праці зводилися до мінімуму — до 100 грн на місяць. Це зменшувало податкові відрахування і ще
так-сяк за рахунок фінансових вливань засновників чи наявних коштів дозволяло її виплачувати.
Але з 1 січня 2015 року у зв’язку із запровадженням бази справляння ЄСВ на рівні мінімальної
зарплати, цей спосіб втратив ефективність.
Верховним Судом України в ухвалі від 9 квітня
2008 р. у справі № 6-4275св08 розглядалося питання щодо поновлення працівника на роботі та
стягнення заборгованості із заробітної плати.
У ході розгляду було встановлено, що товариство
свого часу ухвалило рішення про виконання працівниками та учасниками товариства своїх
обов’язків безоплатно на громадських засадах.
Але такі рішення були визнані незаконними — за
наявності трудових відносин мають здійснюватися витрати на оплату праці. Умови оплати праці, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю є недійсними,
а право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (мінімальна заробітна плата) є
державною гарантією, у зв’язку з чим власник не
вправі в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують
умови, встановлені законодавством, угодами,
колективним договором, як сказано в ухвалі.
Відомі випадки, коли директор пише заяву,
що відмовляється від зарплати. Але факт наявності трудових відносин між ним та підприємством зобов’язує останнього все одно нараховувати директорові зарплату. Тому заява про
відмову від зарплати неефективна.
«Наполегливі» йдуть ще далі. Можна знайти
рекомендації, щоб директор писав заяву не про
відмову від зарплати, а про «прощення» директором підприємству заборгованості з виплати
зарплати. Мовляв, Цивільний кодекс України дозволяє кредитору (у нашому випадку — директору) «пробачити» борг підприємству-боржнику.
Але ця порада лишається лише порадою й жодного ефекту в плані оподаткування не дає.
То невже немає жодних способів обійти «заборони»?

№ 12 (96), 15 червня 2015

ОПЛАТА ПРАЦІ

Засновник і директор в одній особі
Останнім часом заговорили про можливість
виконання обов’язків керівника підприємства
його засновником (про що ми згадували вище)
як спосіб реалізації права щодо управління підприємством безпосередньо, без укладення трудового договору, а відтак і без витрат на оплату
праці. І не останню роль у цьому відіграє Мінсоцполітики.
Так, у листі від 7 лютого2012 р. № 113/13/84-12
Мінсоцполітики зазначало, що якщо працівник,
який одночасно є власником, виконував певну
роботу на умовах трудового договору, укладеного відповідно до вимог статтей 21, 24 КЗпП, то
йому має бути виплачена заробітна плата (згідно з трудовим договором (контрактом)). Але,
згадуючи про ст. 65 ГК, зазначає, що форма
участі власника в управлінні підприємством
у випадку, якщо власник здійснює управління підприємством без укладення трудового
договору (у т. ч. на період часу, коли підприємство не здійснює господарську діяльність),
і спосіб винагороди власнику за таку діяльність можуть бути визначені в установчих документах. Така недомовка сприймається як
можливість виконання засновником обов’язків
директора без винагороди.
Юристи схиляються до думки, що якщо підприємство пройде процедуру внесення змін до
установчих документів щодо скасування посади
директора і перебирання власником функцій
управління безпосередньо на себе, зокрема на
той час, коли підприємство не провадить господарської діяльності, то у нього є шанс не платити зарплату. Для цього Держреєстратору слід
надати реєстраційну картку про внесення змін
до відомостей про юридичну особу щодо осіб,
які мають право вчиняти дії від її імені без довіреності. Тобто не слід вказувати відомості, що
новим керівником є засновник, а необхідно зазначити, що «юридично значущі дії від імені
підприємства має право без довіреності здійснювати його власник (один з власників)». Це
буде свідченням того, що засновник не став
найманим керівником.
Додатковими аргументами на цю користь є й
пп. 48.5.1. Податкового кодексу України (далі —
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ПК) та ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня
1999 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996).
Податкову декларацію підписує керівник та
уповноважена особа (пп. 48.5.1. ПК). Такою уповноваженою особою може бути засновник. А у
ст. 8 Закону № 996 передбачено, що однією з
форм забезпечення ведення бухгалтерського
обліку є самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником підприємства (зверніть увагу, що ця форма організації бухгалтерського обліку не може
застосовуватися на підприємствах, звітність
яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах).
Такий підхід дійсно дає підстави вважати, що
якщо власник перебирає функції з управління
підприємством на себе, то відсутні трудові відносини, адже не дотримуються вимоги, передбачені ст. 21 КЗпП для трудових договорів.
У той же час це може створювати підприємству труднощі. Усталеною є практика, коли при
укладені договорів контрагенти перевіряють
повноваження осіб, які їх представляють. І коли
власник заявляє, що він керує підприємством

одноособово, то у контрагентів можуть закрадатися сумніви щодо його повноважень — може
засновники між собою щось не поділили; можливо виконавчий директор перебуває у розшуку
тощо. Тому практика, коли власник перебирає
функції з управління підприємством на себе є
доцільною тільки тоді, коли підприємство дійсно не здійснює господарської діяльності.
Звичайно, щоб оформити відносини таким
чином, без кадровиків не обійтися. Але головну
роль у підготовці документів тут мають відігравати все ж таки юристи. Документообіг в частині рішень загальних зборів засновників ведуть
якщо не безпосередньо власники, то їх довірені
особи — правники. Тому кадровики та бухгалтери можуть лише підказати власнику чи директору, в якому напрямку рухатися, щоб зекономити
на витратах на оплату праці. Але в результаті залишитися лише кінцевими виконавцями його
рішень.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»

РЕКЛАМА
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ПОСТАНОВА
від 4 червня 2015 р. № 361

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
19 червня 2015 року

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 306
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1115),
виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:
4 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою викладено
у новій редакції критерії, за
якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної
та пожежної безпеки.
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А. Яценюк

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 306
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 361)
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері техногенної та пожежної безпеки, є:
1) провадження такої діяльності на:
потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки, а також на об’єктах, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави, за переліком, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20,
ст. 555);
об’єктах, віднесених до відповідної категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою (визначається відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»);
2) кількість осіб, які перебувають на об’єкті (визначається відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»);
3) умовна висота будинку (визначається відповідно до ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі.
Пожежна безпека об’єктів будівництва»);
4) площа об’єкта;
5) категорія складності об’єкта будівництва (визначається відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»);
6) наявність підземних та/або підвальних поверхів, приміщень, споруд (визначається відповідно
до ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»);
7) належність об’єкта до пам’яток архітектури та історії;
8) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох
ступенів ризику — високого, середнього або незначного.
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:
1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, що належать їм на праві власності,
володіння, користування:
об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
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промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за вибухопожежною небезпекою належать до категорії «А» або «Б»;
промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за пожежною небезпекою належать до категорії «В»,
площею:
— 500 кв. метрів та більше — для промислових будівель (споруд), зовнішніх установок;
— 1000 кв. метрів та більше — для складських будівель (споруд);
об’єктів, на яких передбачено перебування 50 або більше осіб, що мають хоча б одну з таких ознак:
— розташовані на підвальних та/або підземних поверхах;
— працюють у нічний час (з 23 по 7 годину);
об’єктів, на яких передбачено перебування 100 або більше осіб;
об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою понад 47 метрів;
об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії національного значення;
2) які провадять діяльність з будівництва об’єктів IV – V категорії складності;
3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати послуги і виконувати роботи протипожежного призначення
на території та/або у приміщеннях, які належать суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику;
4) які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою аварійно-рятувальною службою, а також аварійнорятувальною службою громадської організації.
4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:
1) які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях, що належать їм на праві власності, володіння, користування:
потенційно небезпечних об’єктів;
промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за пожежною небезпекою належать до категорії «В»,
площею:
— від 0 до 500 кв. метрів — для промислових будівель (споруд), зовнішніх установок;
— від 0 до 1000 кв. метрів — для складських будівель (споруд);
об’єктів, які розташовані на підвальних та/або підземних поверхах, у приміщеннях, спорудах, в яких передбачено перебування від п’яти до 50 осіб;
об’єктів, у яких передбачено перебування від 50 до 100 осіб, що не належать до групи з високим ступенем ризику;
об’єктів, які є будинками та/або спорудами з умовною висотою від 26,5 до 47 метрів включно;
об’єктів, які є пам’яткою архітектури та/або історії місцевого значення;
2) які провадять діяльність:
з будівництва об’єктів I і II категорії складності, площа яких перевищує 300 кв. метрів (у тому числі вбудовані у будівлі),
крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд,
індивідуальних гаражів;
з будівництва об’єктів III категорії складності;
3) які відповідно до одержаної ліцензії мають право надавати послуги і виконувати роботи протипожежного призначення
на території та/або у приміщеннях, крім тих, які належать суб’єктам господарювання з високим ступенем ризику.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику, а також суб’єкти, що мають сертифікати на систему управління якістю, яка
відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що регламентують порядок проектування, монтажу
та технічного обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001-2008, IDT).
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензійних умов суб’єктами господарювання, які
одержали ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, здійснюються з періодичністю, встановленою пунктом 6 цих критеріїв.
8. У разі коли планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки і додержанням ними ліцензійних умов здійснюються протягом одного календарного року, зазначені заходи здійснюються одночасно.
9. У разі коли за результатами не менш як двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю), проведених
протягом останніх двох років, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,
ліцензійних умов, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений
для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.
10. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.
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НАКАЗ
від 30 березня 2015 р. № 65

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за № 422/26867

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Набув чинності:
30 квітня 2015 року

Остання редакція:
30 березня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
вимоги до структури і змісту
професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.

Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Відповідно до абзацу сьомого пункту 9 Положення про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564, Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28
листопада 2011 року № 1198-р, підпункту 21 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня
2014 року № 500, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додаються.
2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства
України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова

К. О. Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Національного агентства України
з питань державної служби
30 березня 2015 року № 65
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за № 422/26867

Вимоги до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
1. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — Професійна програма) є навчальнометодичним документом, який визначає:
мету та завдання навчання;
зміст навчання;
вимоги до знань і умінь, які є результатом засвоєння навчального матеріалу;
орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи;
рекомендації щодо впровадження сучасних освітніх технологій та інноваційних форм організації
навчання;
перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, наукової, навчальної і методичної літератури для самостійного вивчення основного матеріалу та поглибленого опанування його змістом.
2. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад за Професійними програмами спрямовується на вироблення професійної компетентності та оновлення знань, умінь, навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових
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обов’язків, необхідних для провадження слухачами професійної діяльності на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування.
В основу підвищення кваліфікації за Професійними програмами закладаються прогресивні освітні
та управлінські технології, які стимулюють потреби слухачів щодо опанування новими теоретичними
знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображаються у формах і методах навчання, сприяють засвоєнню найбільш ефективних способів вирішення фахових проблем.
3. Розробка Професійної програми має здійснюватися з урахуванням вимог законодавчих та
інших нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, організації і
функціонування системи освіти в Україні, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
4. Зміст Професійної програми повинен відповідати таким вимогам:
відображати сучасні потреби державотворення, враховувати тенденції соціально-економічного
розвитку країни;
бути спрямованим на удосконалення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
мати практичну спрямованість на модернізацію державного управління, реалізацію реформ, забезпечення сталого розвитку, вирішення актуальних проблем державного управління та розвитку
громадянського суспільства;
відповідати загальнодидактичним і андрагогічним принципам навчання;
відповідати законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.
5. Зміст Професійної програми формується з урахуванням цілей, положень та заходів, визначених законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
6. Зміст Професійної програми структурується за модульним принципом та має бути спрямований на удосконалення системи знань, професійних умінь і навичок, які необхідні державним
службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад для здійснення управлінської діяльності, забезпечення високого рівня професійної компетентності, успішного виконання поточних і перспективних завдань і функцій, задоволення потреб щодо професійного розвитку.
7. Практична спрямованість змісту Професійної програми забезпечується шляхом його орієнтації на сучасні освітні та управлінські технології, ефективні методики опанування слухачами знань
щодо організації професійної діяльності, що надасть можливість державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад успішно виконувати посадові
завдання і функції.
Забезпечувати практичну спрямованість змісту Професійної програми необхідно з урахуванням
аналізу положень про державні органи, органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи,
професійно-кваліфікаційних характеристик посад, посадових інструкцій державних службовців, повноважень посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
8. Зміст Професійної програми має відповідати таким принципам: науковості, системності, комплексності, послідовності, прогностичності, інноваційності, індивідуалізації, диференціації, збалансованості теоретичного і практичного компонентів, врахування індивідуального досвіду й індивідуальних освітніх потреб, врахування вікових особливостей слухачів, зокрема їх пізнавальних психічних
процесів, проблемно-ситуативного навчання, самостійності у навчанні, врахування їх прагнень щодо
особистісного та кар’єрного розвитку, наявного рівня професійної компетентності, досвіду професійної діяльності і самоосвіти, актуалізації та практичного використання результатів навчання.
9. Зміст Професійної програми формується із загальної, функціональної та галузевої складових
частин.
10. Зміст навчального матеріалу загальної складової частини Професійної програми повинен забезпечувати фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади відповідних категорій в органах,
на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого
самоврядування», а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, та повноважень депутатів місцевих рад.
Зміст загальної складової частини Професійної програми має сприяти засвоєнню питань, які необхідні для формування особистісних якостей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, не пов’язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань і виконанням
функцій у певній галузі чи сфері діяльності на відповідній посаді, та забезпечувати:
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розуміння сутності демократичного врядування і своєї діяльності щодо здійснення управління в
умовах модернізації державного управління та реалізації реформ;
високий рівень освіченості, громадської відповідальності;
відповідність вимогам правил поведінки та етики державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
формування навичок сумлінного виконання посадових обов’язків.
11. Зміст навчального матеріалу функціональної складової частини Професійної програми має
бути спрямований на здобуття додаткових знань, умінь і навичок відповідно до вимог професійнокваліфікаційних характеристик посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і повинен забезпечувати здатність виконувати визначені посадовими інструкціями та повноваженнями, визначеними законодавством, завдання і функції.
Зміст навчального матеріалу функціональної складової частини Професійної програми для депутатів місцевих рад спрямований на розвиток їх професійної компетентності.
Зміст функціональної складової частини Професійної програми має забезпечувати оволодіння технологією управлінської діяльності, методами розробки, прийняття, організації та контролю за виконанням
управлінських рішень, основами управління персоналом.
Зміст функціональної складової частини Професійної програми осіб, які обіймають керівні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, та депутатів місцевих рад формується
з урахуванням їх функціональних обов’язків та повноважень і повинен включати питання розвитку
лідерства, стратегічного управління людськими ресурсами, психологічних засад управлінської
діяльності.
Зміст функціональної складової частини Професійної програми державних службовців повинен
забезпечувати їх підготовленість до здійснення відповідних функцій і має включати питання організації діяльності (планування, оцінка діяльності, організація робочого дня, організація робочого
місця).
12. Зміст галузевої складової частини Професійної програми повинен забезпечувати здобуття
слухачами додаткових знань у певній галузі державного управління чи сфері діяльності, умінь і навичок, необхідних для здійснення управлінської діяльності.
Зміст галузевої складової частини Професійної програми передбачає вивчення специфіки, особливостей, технологій, шляхів реалізації державної політики у відповідній сфері державного управління.
Галузева складова частина Професійної програми розробляється навчальним закладом спільно з
державними органами та органами місцевого самоврядування, які є замовниками підвищення кваліфікації, з урахуванням особливостей сфери професійної діяльності слухачів.
13. Загальна і функціональна складові частини Професійної програми поділяються на нормативну і варіативну (вибіркову) частини. Галузева складова є варіативною (вибірковою) складовою частиною Професійної програми.
14. Нормативна частина включає матеріал, рекомендований для вивчення усіма слухачами.
Добір навчальних модулів до нормативних частин загальної і функціональної складових частин
Професійної програми доцільно здійснювати з урахуванням того, що зміст навчальних модулів повинен забезпечувати:
формування системи знань, умінь та навичок, необхідних державним службовцям, посадовим
особам місцевого самоврядування на посадах відповідних категорій та депутатам місцевих рад незалежно від спеціальності, досвіду роботи, віку, професійних і особистісних якостей;
задоволення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації кадрів, розвитку
людського потенціалу (рівень професійної компетентності, патріотизму, культури, гуманності, етики,
доброчесності).
15. Варіативні частини загальної, функціональної і галузевої складових частин Професійної програми повинні включати модулі, які обираються державними органами – замовниками навчання і
навчальними закладами з урахуванням освітніх потреб відповідних категорій слухачів, змісту державної політики, змін у законодавстві, особливостей і завдань професійної діяльності, вимог до
професійної компетентності.
Зміст навчального матеріалу варіативних модулів Професійної програми розробляється з урахуванням особливостей освітніх потреб слухачів, специфіки відповідної сфери діяльності.
16. Для осіб, вперше прийнятих на посади державної служби чи служби в органах місцевого
самоврядування та вперше обраних депутатів місцевих рад, до варіативної частини Професійної
програми доцільно включити модулі, які стосуються таких питань: конституційне право; законодавче забезпечення державного управління, державної служби, служби в органах місцевого

№ 12 (96), 15 червня 2015

27

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

самоврядування; порядок проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; організація управлінської діяльності, шляхи реалізації реформ.
Для осіб, призначених на керівні посади, депутатів місцевих рад у варіативні модулі Професійної
програми доцільно включити такі питання: функції менеджменту; формування позитивного іміджу
державних органів, органів місцевого самоврядування; керівництво і лідерство; управління людськими
ресурсами; управління персоналом; розвиток персоналу, оцінювання діяльності підлеглих; делегування
повноважень; конфлікти; стреси; технології маніпулювання; мистецтво ділового спілкування, комунікації, ведення переговорів, стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів
діяльності.
Варіативними модулями Професійної програми для осіб, які підвищують кваліфікацію у зв’язку з
підготовкою до чергової атестації, доцільно включити питання: законодавче та інше нормативноправове врегулювання питань оцінювання діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема атестації, критерії, механізми, інструментарій оцінювання управлінської діяльності, професійний розвиток, забезпечення професійної компетентності.
17. Варіативні модулі можуть включатися у Професійну програму замість окремих нормативних
модулів. Обсяг навчального матеріалу варіативних модулів визначається з урахуванням того, що на
його вивчення необхідно передбачити не менше ніж 40% часу, передбаченого для засвоєння всієї
Професійної програми.
18. Професійна програма розробляється за такою структурою:
1) пояснювальна записка;
2) орієнтовний тематичний план;
3) зміст навчального матеріалу;
4) додатки.
19. У пояснювальній записці до Професійної програми розкриваються:
актуальність і значення навчання для забезпечення належного рівня професійної компетентності
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології навчання;
загальна характеристика цільової групи;
навчальні цілі та завдання;
загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору;
очікувані результати навчання, їх вплив на професійну компетентність слухачів і ефективність
виконання ними посадових завдань;
загальні рекомендації щодо добору видів навчальних занять і застосування методів навчання;
рекомендації щодо форм організації, засобів, видів навчальної роботи слухачів для опрацювання
змісту Професійної програми;
обсяг часу на реалізацію програми, рекомендації щодо його розподілу на проведення навчальних
занять, самостійної навчальної роботи слухачів і контрольних заходів;
концептуальні підходи щодо організації контролю за результатами навчання.
20. Орієнтовний тематичний план включає:
назви складових частин змісту Професійної програми (визначаються за його цільовою спрямованістю — загальна, функціональна, галузева);
назви модулів і тем, які включені до нормативної частини програми;
загальну кількість навчальних годин, рекомендації щодо їх розподілу на кожному з модулів на
аудиторні заняття і самостійну навчальну роботу слухачів для опрацювання матеріалу Професійної
програми.
Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу здійснюється за модульним принципом
(кількість годин, відведених на вивчення кожної з тем, не зазначається).
Тематичний план складається за формою:

Шифри
модулів, тем

Назви складових
програми,
модулів, тем

Загальна
кількість
годин

Розподіл часу на аудиторні
заняття
і самостійну роботу
аудиторні
заняття

самостійна
робота

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА
ЗН
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ЗН 1

Назва модуля 1
Назва теми 1.1
Назва теми 1.2

ЗН 2

Назва модуля 2
Назва теми 2.1
Назва теми 2.2

ЗВ

Варіативна частина
ФУНКЦІОНАЛЬНА
СКЛАДОВА

ФН

Нормативна частина

ФН 1

Назва модуля 1
Назва теми 1.1
Назва теми 1.2

ФН 2

Назва модуля 2
Назва теми 2.1
Назва теми 2.2

ФВ

Варіативна частина
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

ГВ

Варіативна частина
Всього годин за
програмою

Назви варіативних модулів не включаються до таблиці орієнтовного тематичного плану та розробляються спільно із замовниками навчання з урахуванням потреб кожної категорії слухачів до
початку навчання. Варіативні модулі є додатками до Професійної програми.
21. Структурування змісту навчального матеріалу здійснюється за модулями. Кожен модуль має
таку структуру:
1) назва модуля;
2) мета вивчення модуля;
3) перелік знань і умінь, які повинні засвоїти слухачі в результаті вивчення модуля;
4) зміст навчального матеріалу модуля, у якому зазначено назви тем і анотація до кожної теми;
5) список рекомендованих джерел для вивчення модуля, у тому числі Інтернет-ресурсів.
22. У перелік рекомендованих джерел до кожного модуля доцільно включати нормативноправові акти, наукову, навчальну та методичну літературу для викладачів і слухачів.
23. Зміст навчального матеріалу Професійних програм повинен включати теоретичний і практичний компоненти.
24. Теоретичний компонент включає поняття, закони, закономірності, принципи, правила, характеристики явищ і процесів, засвоєнню яких сприяє інформаційне забезпечення професійної діяльності.
Необхідність застосування теоретичного компонента обумовлена тим, що його засвоєння є умовою усвідомленості управлінських дій і здатності їх варіювати з урахуванням умов професійної
діяльності.
25. Практичний компонент повинен включати загальні і спеціальні професійні уміння, оволодіння якими забезпечує належний рівень професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад і є умовою успішного виконання їх
посадових обов’язків та реалізації повноважень.
26. Додатки до Професійної програми включають навчально-методичні та інформаційні матеріали, які використовуються під час аудиторних занять і самостійної навчальної роботи слухачів;
комплекти завдань для підготовки до підсумкового контролю та інший інструментарій для перевірки засвоєння варіативних модулів.
27. Загальний обсяг навчального матеріалу визначається з урахуванням тривалості навчання за
Професійною програмою.
28. Тривалість підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не
повинна перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток,
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двох місяців), без відриву від служби — шести місяців, для військовослужбовців, працівників органів
внутрішніх справ — 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що
приймає, та за рішенням Віце-прем’єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних
обов’язків — 18 місяців).
Загальна тривалість навчання за Професійною програмою визначається в академічних годинах
(1 академічна година становить 45 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів, самостійної навчальної роботи слухачів і проведення підсумкового контролю.
Тривалість аудиторної і самостійної навчальної роботи не повинна перевищувати 10 академічних
годин на день.
Обсяг максимального навантаження слухача на один тиждень становить 54 години аудиторних
занять і самостійної навчальної роботи.
29. Обсяг часу Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад не повинен бути менше ніж 108 годин з
урахуванням аудиторних занять і самостійної роботи. Для тематичних професійних програм підвищення кваліфікації (з питань контролю, запобігання та протидії корупції) обсяг часу повинен бути не
менше ніж 72 години з урахуванням аудиторних занять та самостійної роботи.
30. Критерії оцінки змісту Професійної програми:
спрямованість змісту на реалізацію цілей підвищення кваліфікації;
орієнтація змісту на практичні потреби та специфіку діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування;
відповідність змісту Професійної програми сучасним і перспективним вимогам до професійної діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, їх
професійним і особистісним освітнім потребам;
повнота визначення обсягу необхідних теоретичних знань, професійних умінь і навчальних завдань (вправ), що забезпечують формування професійної компетентності слухача;
відповідність термінології та понять, які застосовуються для визначення змісту Професійної програми, загальновизнаним науковим підходам і правовим нормам;
доступність змісту, новизни і обсягу навчального матеріалу ступеню підготовленості, пізнавальним можливостям слухачів, резерву часу, інформаційному, матеріально-технічному і кадровому забезпеченню навчального процесу;
логічна послідовність навчального матеріалу, відсутність невиправданих дублювань і матеріалу, що
переобтяжує навчальний процес, не забезпечуючи належного внеску в досягнення основної мети підвищення кваліфікації — зростання професійної компетентності державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
31. Професійні програми підвищення кваліфікації розробляються відповідними навчальними закладами, ліцензованими для надання освітніх послуг у галузі знань 1501 «Державне управління»
відповідно до професійних компетенцій державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, розглядаються галузевими чи регіональними радами по роботі з
кадрами, узгоджуються Національним агентством України з питань державної служби та органами, на
які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
32. Професійні програми підвищення кваліфікації є основою для підготовки навчально-тематичних
планів та складання розкладів занять відповідних категорій державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також організації професійного навчання відповідно до
планів-графіків підвищення кваліфікації на поточний рік.

Начальник Відділу організації
професійного навчання
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НАКАЗ
від 21 квітня 2015 р. № 441
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2015 р. за № 475/26920

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
19 травня 2015 року

Остання редакція:
21 квітня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову форму Заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій
та пільг та, відповідно, визнано таким, що втратив
чинність, наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження форми Заяви про
призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг» від
22 лютого 2012 р. № 96.

Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та пільг
Відповідно по пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року
№ 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання
житлових субсидій», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до
вимог чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, що додається.
2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В. В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України
від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 20 березня 2012 року за № 418/20731 (зі змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з 1 травня 2015 року, але не раніше дня його офіційного
опублікування.
Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
21 квітня 2015 року № 441

Заповнюється: заявником / уповноваженим представником
До органу праці та соціального захисту населеннявід ____________________________
__________________________________________________________________________ ,
зареєстрований за адресою:___________________________________________________ ,
проживаю за адресою: _______________________________________________________ ,
контактний телефон _______________________ , паспорт: серія _______ № ____________ ,
виданий ____________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера
___________________________________ , дата народження «___» ____________ 20__ р.
звернення: первинне повторне
номер основної особової справи
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№ ________________________________
__________________________________
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг
Прошу призначити (перерахувати)
(потрібне підкреслити)
1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
допомогу при народженні дитини
допомогу при усиновленні дитини
допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
допомогу на дітей одиноким матерям
2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям
3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:
допомогу інвалідам з дитинства I групи
допомогу інвалідам з дитинства II групи
допомогу інвалідам з дитинства III групи
допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років
надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи
надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи
одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я потребують
постійного стороннього догляду
надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років
надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років
4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:
допомогу інвалідам I групи
допомогу жінкам, яким присвоєно звання України «Мати-героїня»
допомогу інвалідам II групи
допомогу інвалідам III групи
допомогу священнослужителям, церковнослужителям
допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги
допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я
потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів I групи)
допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А I групи
допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б I групи
5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами
внаслідок Чорнобильської катастрофи
одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
щорічну допомогу на оздоровлення
компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування
компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або
залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2
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компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами,
встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2
грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях
радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в
навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади
6. Тимчасову державну допомогу дітям
7. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам
8. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним)
9. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги
10. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80 років
11. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки
12. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування
13. Пільгу на придбання твердого палива
14. Пільгу на придбання скрапленого газу
15. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
16. Одноразову матеріальну допомогу особі, яка постраждала від торгівлі людьми
17. Допомогу на поховання
До заяви відповідно до законодавства додано ______________________ документів на ____________________ аркушах.
Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати
через національного оператора поштового зв’язку № _____________________________________________________ ;
на рахунок у банку № ___________________ МФО ________________________ код _____________________________
банк __________________________________________________________________________________________________ ;
на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на
повному державному утриманні № ___________________ МФО ________________________ код ________________________
банк _________________________________________________________________________________________________
Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї (при повторному зверненні).
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення
щодо надання соціальної допомоги, компенсацій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.
Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації та
пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.
Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.
_______________________

____________________________

(підпис)

(дата)

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір’ю
(підкреслити необхідне)
1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну
пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

Перебуваю

Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:
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Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

Номер пенсійної справи

Інформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:
П. І. Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)
(особа, за якою здійснюється догляд)

Номер пенсійної справи

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами
виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):
____________________________________________________

___________________

(підпис заявника / уповноваженого представника сім’ї)

(дата)

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення
Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято «___» ____________ 20__ р. та зареєстровано за № ______
Для розгляду заяви необхідно додати до «___» ____________ 20__ р. такі документи:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Відповідальна особа ________________________________________________________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)

Ознайомився ______________________________________________________________________________________
(підпис заявника / уповноваженого представника / власника, співвласника (наймача) житла)

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення
Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято «___» ____________ 20__ р. та зареєстровано за № ______
Для розгляду заяви необхідно додати до «___» ____________ 20__ р. такі документи:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Відповідальна особа ________________________________________________________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)

Ознайомився ______________________________________________________________________________________
(підпис заявника / уповноваженого представника / власника, співвласника (наймача) житла)
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«П’ятизірковий»
персонал готелів
Власники готелів та готельних комплексів знаходяться в процесі постійного пошуку ефективних фахівців для розвитку своєї справи, які б забезпечували й підтримували відповідну інфраструктуру навколо готелю (транспорт, зв’язок, будівництво, торгівля) та власне готельний сервіс, а також додаткові сервіси (послуги
бізнес-центру, інформаційні, посередницькі, побутові, оздоровчі, організація дозвілля тощо). Забезпечити рівень гостинності, за який присвоюють «зірки», здатний лише кваліфікований персонал, від топ-менеджерів до прибиральників.
Отож, наразі розглянемо деякі кадрові позиції у готельному бізнесі та чинники,
що їх формують.

«Генерали» об’єктів гостинності
У спеціалізованих виданнях, присвячених готельному бізнесу, нерідко порушується питання
пошуку ефективних керівників для організації
даної справи. Узагальнюючи цю галузеву дискусію, можемо, серед іншого, дійти висновку,
що заробітна плата керуючого готелем зазвичай
залежить від таких позицій як:
— розмір готелю (кількість номерів забезпечує фінансові результати діяльності);
— тип управління (мережевий або незалежний готель);
— категорія готелю (від бюджетного до «п’ятизіркового»);
— розміщення (курортна місцевість, центр
міста, аеропорт тощо);
— тип готелю (конгрес-центр, SPA, апарт-готель і т. д.).
Крім того, роботодавець звертає увагу на професійні здобутки кандидата у топ-менеджери,
його попередню кар’єрну, історію та результати
діяльності на попередніх посадах.
Безумовно, різноманітність типів сучасних готелів, їхніх розмірів, формату управління і т. д.,
створює дуже великі відмінності між характером
та інтенсивністю роботи їхнього керівництва.
Так, наприклад, керівництво готелю з місткістю
90 номерів у центрі міста, з одним рестораном і
двома невеликими кімнатами для переговорів
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вимагає набагато менших управлінських зусиль,
ніж ведення справ у великому курортному готелі
на 500 номерів з інфраструктурою для проведення конференцій, численними закладами харчування та «точками» додаткових послуг. Але у
будь-якому випадку очевидно, що кадрова політика роботодавця відносно вищих керівників
сфери гостинності має один основний інструмент
роботи — матеріальну винагороду. Такі ж самі
підходи переважають й у світовому досвіді готельної справи. Якщо говорити про розмір бонусів для топ-менеджерів 4 – 5 зіркових готелів, то в
середньому вони складають близько третини заробітної плати керівника. У той же час, бонусна
схема передбачає постановку абсолютно чітких
завдань і можливість об’єктивної оцінки їх виконання: збільшення загального доходу готелю
(або конкретного підрозділу), залучення нових
корпоративних клієнтів, економію коштів тощо.
Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то у
загальному обсязі сукупного річного бонусу для
управлінського персоналу готелів переважає
преміювання за підсумками роботи компанії.
Так, в середньому по Європі 75 – 80% бонусів
залежить від загального успіху, і лише близько
чверті премій — від індивідуальної ефективної
діяльності готельного управлінця. Бонуси за виняткові результати роботи можуть удвічі перевищувати середньорічний базовий заробіток, як
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директора готелю, так і керівників основних
підрозділів готелю, безпосередньо пов’язаних з
продажем.
Отже, тренд на грамотне і гнучке заохочення
персоналу — це серйозна складова кадрової стратегії готелю, який дозволяє домагатися більшої
віддачі сьогодні та зменшує потенційний ризик

плинності кадрів у майбутньому. Які ж конкретні
функції топ-менеджерів мають забезпечувати
успішні результати діяльності готелів? Розглянемо їх основні завдання і обов’язки із зазначенням
коду згідно з Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) у Таблиці 1.
Таблиця 1

№
з/п
1

Найменування
посади
«Керуючий
готельним
господарством»

2

«Головний
адміністратор
готелю»*

3

«Завідувач
бюро з
обслуговування
іноземних
громадян в
готелях»*

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

1210.1

Організовує збирання інформації щодо ринку готельних послуг, цін і тарифів
у готелях-конкурентах. Установлює ділові зв’язки з партнерами і потенційними
клієнтами, організовує рекламу готельних послуг, вживає заходів щодо підвищення
популярності готелю. Складає бізнес-план і контролює його виконання, укладає
комерційні угоди та здійснює інші комерційні операції. Організовує розроблення
раціональних форм планово-облікової та звітної документації відповідно до
нормативних актів, широке впровадження у сферу господарської діяльності
автоматизованих систем управління на основі комп’ютерної техніки. Здійснює
керівництво та організаційні роботи щодо впровадження та вдосконалення
економічних методів управління. Контролює фінансові операції, ведення облікової
та звітної документації у готелі. Організовує обслуговування осіб, які проживають в
готелі, та їх відпочинок з урахуванням міжнародних стандартів.
Здійснює керівництво діяльністю служби приймання та обслуговування громадян, що
прибули до готелю для тимчасового проживання. Забезпечує правильне використання
номерів і місць згідно з чинними нормативними документами. Періодично перевіряє
правильність і своєчасність розрахунків з особами, що проживають у готелі, згідно
із встановленими цінами і тарифами за проживання, бронювання номерів (місць) і
додаткові платні послуги, не допускаючи заборгованості.
Організовує контроль за своєчасною та якісною підготовкою номерів і місць
перед заселенням, якістю періодичного і комплексного прибирання номерів, місць
загального користування, підсобних та адміністративних приміщень. Організовує
облік осіб, що проживають у готелі, за встановленими формами документів
первинного обліку. Щодня складає відомості про завантаженість готелю за поточну
добу та наявність вільних місць. У разі поселення учасників масових заходів
організовує роботу служби для оперативного оформлення документів, розміщення
та обслуговування прибулих. Контролює надання особам, що проживають у готелі,
встановлених безплатних і платних послуг, піклується про підвищення якості та
культури обслуговування. Вживає заходів щодо розв’язання конфліктних ситуацій між
особами, які проживають у готелі, та персоналом готелю.
Організовує складання актів на зіпсоване або знищене особами, що проживають у
готелі, майно готелю для матеріального відшкодування винними збитків відповідно до
чинного законодавства. Аналізує записи в книзі відгуків і пропозицій, вживає заходів
самостійно або через адміністрацію готелю.
Керує усією діяльністю бюро з обслуговування іноземних громадян. Наглядає за
виконанням правил з приймання та обслуговування іноземців, за підготовкою номерів
та їх заселенням. Контролює правильність реєстрації національних паспортів іноземців
або документів, що засвідчують їх особу, перевіряє термін дії віз, правильність
оформлення та виконання замовлень на придбання проїзних документів, квитків на
екскурсії, у театр та на інші культурні заходи.
Рекламує послуги, які надає готель, та організовує їх надання. Надає допомогу під
час організації ділових зустрічей. Вживає заходів щодо збільшення кількості і якості
послуг, які надаються іноземцям.

1227

1229.6

* Назва посади утворена за допомогою розширюючих слів, які уточнюють місце роботи та сферу діяльності, відповідно
до Примітки 2 Додатку В до КП.
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Таблиця 1. Закінчення
4

«Завідувач
поверху
готелю»

1225

5

«Завідувач
корпусу
готелю»

1225

6

«Завідувач філії
готелю»

1225

Забезпечує вчасну і якісну підготовку номерів і місць у номерах до заселення, надання
мешканцям готелю усіх видів послуг. Наглядає за наявністю на поверсі вільних
номерів і місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий адміністратор.
Стежить, щоб мешканці, які виїжджають, вчасно звільняли номери (місця).
Здійснює контроль за економним і раціональним витрачанням електроенергії та
води, безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації, а також
за справністю меблів, інвентарю, електричного та електронного обладнання; у разі
виявлення несправностей вживає заходів щодо їх усунення.
Забезпечує збереженість майна, обладнання та інвентарю на поверсі та в
установленому порядку несе матеріальну відповідальність за нього.
Контролює складання актів про забуті мешканцями речі, документи гроші та передає
їх у камеру схову або адміністратору. Керує роботою обслуговуючого персоналу на
поверсі.
Здійснює керівництво діяльністю працівників корпусу готелю щодо приймання,
розміщення та обслуговування громадян, яких направлено адміністратором готелю
для тимчасового проживання в корпусі на термін, зазначений у візитній картці гостя.
Організовує та контролює виконання вчасної та якісної підготовки номерів і місць,
прибирання адміністративних, підсобних приміщень та місць загального користування.
Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень корпусу
готелю, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Вживає заходів щодо
розв’язання конфліктів, що виникають між особами, які проживають у готелі, та
обслуговуючим персоналом. Бере участь у складанні актів про пошкоджені або
знищені матеріальні цінності готелю для стягнення збитків з винних осіб. Веде облік
підзвітних матеріальних цінностей, звітує перед бухгалтерією готелю. Наглядає за
вчасним і правильним оформленням документів, встановлених для корпусу готелю,
щотижня готує оперативну інформацію про наявність осіб, що проживають у корпусі
готелю, та вільних номерів і місць.
Здійснює керівництво діяльністю філії готелю як відокремленого підрозділу готелю
з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків. Складає місячний графік
виходу на роботу працівників філії, узгоджує та затверджує його в установленому
порядку.
Організовує і контролює підготовку номерів і місць, прибирання адміністративних
та підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території.
Забезпечує працівників необхідною технікою і матеріалами, контролює дотримання
ними правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи філіалу. Систематично
перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень філіалу, вживає
заходів щодо усунення недоліків та несправностей. Організовує облік підзвітних
матеріальних цінностей і звітує перед бухгалтерією готелю про їх наявність. Аналізує
щоденну оперативну інформацію про наявність осіб, які проживають у готелі, та
кількість вільних номерів і місць, приймає відповідні рішення щодо підвищення
рентабельності роботи філії. Вживає заходів щодо розв’язання конфліктів, які
виникають між особами, що проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом.
Складає акти про зіпсовані або знищені особами, які проживають у готелі,
матеріальні цінності готелю для матеріального стягнення з винних осіб відповідно до
чинного законодавства.

У наведеній Таблиці 1 добре простежується,
що деякі функції керівників (наглядові, взаємодії з клієнтами, складання звітності та інше) є
дещо тотожними, але на різних рівнях, залежно
від закріпленої території відповідальності (поверх, корпус, увесь готель). Але «обличчям» готелів є не тільки високооплачувані «профі» у солідних кабінетах.
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«Лінійка»
лінійного персоналу
Лінійний персонал готелів можна поділити на
дві групи: постійні працівники та сезонні. Завдання та обов’язки постійних працівників готелів закріплено у випуску 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» ДКХП,
які ми й наведемо у Таблиці 2.
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Таблиця 2
№
з/п
1

Найменування
посади
«Адміністратор
черговий»

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

4222

Надає за пред’явленням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу,
номери і місця прибулим до готелю. Здійснює розрахунок за проживання та надання
послуг у разі відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати за проживання
у готелі та за послуги. Веде облік осіб, що проживають у готелі, здійснює контроль
за звільненням номерів і місць. Складає відомості про завантаженість готелю за
поточну добу, оформлює переведення осіб, що проживають у готелі, з одного
номера в інший за їх проханням. Забезпечує виконання правил користування і
внутрішнього розпорядку в готелі. Вживає заходів щодо розв’язання конфліктів, які
виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом.
Приймає заявки на бронювання місць. Передає адресатам кореспонденцію, яка
надходить у готель. Веде облік речей, забутих особами, що проживали у готелі,
та відвідувачами, вживає заходів щодо їх збереження і повернення. Складає
акти про пошкоджені або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні
цінності готелю, стягує з винних за збитки у порядку, встановленому чинним
законодавством.
Наглядає за дотриманням чистоти в готелі, своєчасністю та якістю прибирання
номерів, справністю електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого обладнання
готелю.
Керує роботою персоналу, який займається прийманням, розміщенням та
обслуговуванням осіб, які проживають у готелі.
Забезпечує збереження, видачу та одержання особами, які проживають у готелі,
ключів від номерів. Приймає і своєчасно вручає направлену на адресу осіб, які
проживають у готелі, кореспонденцію. Інформує про послуги, що надаються в готелі,
приймає замовлення на ці послуги, контролює своєчасність і якість їх виконання.
За дорученням адміністратора веде журнал обліку громадян України та іноземців,
реєструє заявки на бронювання номерів (місць). Повідомляє адміністратору
оперативні дані про номери (місця), що звільняються. Наглядає за порядком у
вестибюлі. Забезпечує виконання діючих правил користування і внутрішнього
розпорядку готелю. Дає інформацію особам, які проживають у готелі, з різних питань.

2

«Портьє»

5121

3

«Черговий по
поверху готелю»

5121

4

«Покоївка»

5142

38

Розміщує у номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор.
Забезпечує виконання мешканцями та обслуговуючим персоналом на поверсі
правил користування та внутрішнього розпорядку в готелі. Здійснює розрахунки за
надані послуги. Зберігає, приймає та видає ключі від номерів. Здійснює контроль
за чистотою приміщень, збереженістю майна та обладнання на поверсі, за
економним витрачанням електроенергії і води. Наглядає за безперебійною роботою
електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вживає
заходів щодо їх усунення.
Контролює вчасність виїзду громадян, які мешкали на поверсі. Веде облік вільних
номерів та місць у номерах і повідомляє чергового адміністратора про їх наявність.
Видає перепустки на винесення речей під час звільнення номерів і місць. Складає
акти про забуті мешканцями речі, документи, гроші та здає їх до камери схову
або адміністратору. Приймає та здає чергування і гроші, одержані за послуги.
Контролює якість виконання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями
на поверсі.
Зустрічає і розміщує гостей. Здійснює щоденне, поточне і генеральне прибирання
номерів і закріплених за нею приміщень загального користування згідно з
прийнятою технологією і періодичністю. Змінює постільну білизну, рушники і
туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання,
прибирає ліжка. Приймає замовлення від мешканців на побутові послуги та
забезпечує їх своєчасне виконання. У разі несправності меблів, побутової техніки,
освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів —
подає заявку черговому на поверсі або адміністратору для проведення ремонту
відповідними спеціалістами. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та
обладнання готелю інформує про це чергового на поверсі.
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Наведені у Таблиці 2 службові функції лінійних працівників у реальному житті суттєво доопрацьовуються у відповідних посадових інструкціях, де, серед іншого, враховуються спеціалізація,
умови роботи та рівень сервісу конкретного готелю.
Як відомо, більш-менш фешенебельні готелі у
великих містах (як, наприклад, Київ, Харків,
Одеса, Львів тощо) мають у своїй структурі: ресторани, (кафетерії, бари), конференц-зали,
оздоровчі центри, ігрові та концертні майданчики тощо. Тому до категорії «постійний персонал» у «зіркових» апартаментах можна віднести
також ще й кухарів, офіціантів, барменів, фітнестренерів, косметиків, робітників у саунах та басейнах, охоронників. У той же час, робота деяких із об’єктів готельної інфраструктури, носить
сезонний характер (відкриті майданчики пабів
та кав’ярень, пейнтбольні полігони, ковзанки та
інші об’єкти на відкритому повітрі). То ж і персонал для них за договором наймається на сезон. Кадрова робота з тимчасовими працівниками має свої переваги та недоліки. До перших
можна віднести повне навантаження персоналу
та спрощені трудові відносини, а до других —
складність у перевірці кандидатур на сезонні
вакансії та відсутність кар’єрної мотивації у тимчасових співробітників.
Хочеться застерегти працівників відділу кадрів від однієї з найбільш поширених помилок
при підборі персоналу на сезон. Вона полягає
у тому, що шукати «сезонників» починають занадто пізно, безпосередньо перед відкриттям
об’єктів. Не варто забувати, що нових співробітників треба ввести в «курс справи», пояснити
певні особливості роботи саме у вашій компанії.
Часто на лінійні позиції приймають людей без
досвіду роботи в даній сфері (студенти, пенсіонери, безробітні). Навчання «з нуля», наприклад, офіціантів або барменів може зайняти як
мінімум 2 – 3 тижні, за які кандидат, що шукає
підзаробіток, може знайти інше місце роботи.
Отже, ми окреслили «ступені свободи» дій кандидатів на працевлаштування. А які методи залучення достойних працівників на тимчасові
вакансії мають на озброєнні кадровики готельної справи?
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Чи існують «тимчасово ідеальні»
бармени та покоївки?
При комплектації штату готелю, до кандидатів на тимчасові вакансії слід висувати високі
вимоги. Цей підхід пояснюється тим, що їм доводиться безпосередньо контактувати з гостями, вони повинні володіти достатнім культурним рівнем, мати приємну зовнішність, а часом
й знати іноземні мови. Облік таких працівників
ведеться в кадрових агенціях, куди звертаються
роботодавці. Якщо кадровик шукає працівника
на тимчасове місце, то досить ефективним виявляється метод вибіркової перевірки у потоці
численних кандидатів. Коли йде потоковий набір, то відстежити достовірність записів у резюме кожного кандидата не завжди можливо,
тому можна перевіряти лише деяких. Це допоможе не лише виявити порядність кандидата,
але й створить репутацію місця, де до кадрового відбору підходять відповідально, і недобросовісні люди, які розраховують на легку
поживу, просто не підуть туди, де їх можуть перевірити.
Ще один аспект, який варто враховувати — це
специфіка готельної діяльності, яка може підходити далеко не кожному претенденту. Можливо,
людина є досить сумлінним співробітником і
сама щиро впевнена, що впорається з цією роботою, проте за якихось причин ця діяльність їй не
підходить. Наприклад, у деяких людей виникають неабиякі труднощі в спілкуванні з клієнтами, можливість виникнення складних і конфліктних ситуацій, в яких треба вміти займати
правильну позицію і віднайти підходяще рішення і т. п.. Серед шукачів підходящих вакансій, які
часто ходять на різні співбесіди «як на роботу»,
спостерігаються й такі, що перебувають у стані
самообману: вони вірять, що хочуть працювати,
але проходить 1 – 2 дні і вони не виходять на
роботу, без пояснення причин і попередження.
Визначити таких людей можна за інертною манерою відповідати на питання, фразами на
кшталт: «мені б хоч куди влаштуватися» і подібні. Взагалі, залучення сезонного персоналу —
робота не менш відповідальна і, мабуть, куди
складніша, ніж відбір претендентів на постійні
вакансії. Не варто забувати про те, що всі ці
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люди будуть безпосередньо спілкуватися з гостями, представляти готель, формувати його
імідж. Тому варто звернути особливу увагу на їх
мотивацію. Грамотне адміністрування такого
персоналу (доля якого може складати і 50%,
і 100% у штатному розписі курортного готелю,
кемпінгу або пансіонату) принесе в результаті
значну користь бізнесу. Зазначимо, що у мініготелях зі штатом персоналу у 15 – 20 осіб, кадрова політика визначається терміном «універсальні бійці». Тобто, там працівникам нерідко
доводиться поєднувати функції декількох фахівців і бути взаємозамінними.

Спроба роботодавця поєднати у посадовій інструкції працівника функції, притаманні посадам
із різними рівнем кваліфікаційних вимог та різної функціональної спрямованості (наприклад
«комірник-бухгалтер», «водій-охоронник» і т. п.) є
неправомірною, суперечить принципам професійної класифікації та загрожує роботодавцю
адміністративною відповідальністю за порушення вимог законодавства про працю.

А хто підміняє керівників у готелях? Якщо, наприклад, треба замінити тимчасово відсутнього
(хвороба, відрядження, відпустка) керівника на
окремій ділянці готельного господарства, то для
цього іноді залучають досвідченого працівника з
лінійного персоналу. Штатному працівникові не
треба довго пояснювати що робити, він відразу
повноцінно включається в роботу. Крім того, він
отримує шанс проявити себе на вищій посаді,
закріпитись у кадровому резерві, а можливо й
швидко піднятись службовими сходинками.
Отже, кадрова робота у готелях по відношенню до постійних і тимчасових співробітників має
певні відмінності: до перших (особливо — керівників) застосовується матеріальне стимулювання, для других — більш ефективними є спрощені
трудові відносини. Спільним щодо цих категорій
працівників є намагання роботодавця поєднати
для них функції кількох професій. А щоб уникнути трудових спорів, усі завдання та обов’язки посадової інструкції працівника повинні мати один
рівень кваліфікації та відповідальності.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Прокрастинація:
її мотиви та способи подолання
У кожного з нас час від часу виникає бажання «відтягнути» ухвалення складного
рішення або виконання важливої, але якоїсь неприємної (нудної, важкої, нецікавої) роботи. При цьому свідомо розуміючи, що прийняти відповідне рішення чи
виконати певну роботу таки необхідно, ми все одно відволікаємося на дрібні справи, які досить часто є надуманими (тобто насправді або в них взагалі немає потреби, або ж їх можна зробити набагато пізніше — принаймні, вже після прийняття певного рішення чи виконання неминучої роботи). Через прокрастинацію ми
втрачаємо час, який могли б використати з користю. Якщо ж спробувати подолати це явище, ми зможемо зробити більше справ і ефективніше реалізуватимемо свій життєвий потенціал. Прокрастинація — це не просто лінь. Це одна з головних перешкод, яка заважає нам жити повноцінним життям. Лінива людина не хоче
нічого робити і не відчуває ніякого занепокоєння з цього приводу. Натомість під
час прокрастинації працівник усвідомлює важливість завдання, але він не може
себе змусити його виконати чи хоча б розпочати процес виконання, відчуваючи
при цьому провину та втрачаючи запас енергії, що з часом може призвести до
стресу. Отож, наразі з’ясуємо, що саме мотивує нас відтягувати виконання окремих справ та яким чином все ж таки можна перемогти прокрастинацію?

Причини відкладання справ
«на потім»
Слово «прокрастинація» походить з англійської мови й у дослівному перекладі — Рrocrastination — означає зволікання, відкладання,
гаяння часу. У психології під прокрастинацією
розуміють схильність особи усвідомлено відкладати виконання важливих неприємних справ,
прийняття рішень «на потім» (наприклад, на завтра, до понеділка, на майбутнє).
Прокрастинатори — це особи, схильні до затягування виконання завдань, перекладання
своєї відповідальності на інших, вони працюють
хаотично, без плану, або лише за натхненням чи
коли вже відкладати далі не має можливості.
Але перш ніж допомогти своїм підлеглим подолати цю неприємну рису, насамперед слід самому позбавитися від неї, якщо ви помітили її за
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собою. А для цього спочатку варто з’ясувати
причини постійного відкладання справ — як у
конкретному випадку, так і взагалі.
Стан прокрастинації можна розділити на
два основних типи:
— напружений (працівник не встигає впоратися з обсягом покладених на нього завдань;
втрачає відчуття часу; внаслідок того, що розуміє, що завдання все одно не буде виконано належним чином у встановлений термін, деякий
час взагалі нічого не робить; відчуває постійний
стрес і нервові перевантаження);
— розслаблений (замість важливих справ,
працівник займається чимось несуттєвим: поливає квіти в офісі, грає в комп’ютерні ігри, витрачає час у соцмережах, їсть (навіть якщо не
голодний), робить будь-які інші заняття, які
його не напружують).
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Безумовно, висока схильність до прокрастинації заважає нам жити повноцінним життям.
Окрім постійного браку часу, прокрастинатори
добре усвідомлюють свої дії і розуміють, що
вони самі винні у цьому — внаслідок цього часто жаліються на втрачені можливості, що, у
свою чергу, віднімає набагато більше часу, за
який можна було б вирішити більшість справ.
То чому ж ми подекуди схильні відкладати
справи? Причин виникнення прокрастинації
може бути декілька, зокрема:
1. Низька самооцінка.
За низькою самооцінкою може стояти як
адекватна оцінка своїх малих можливостей, так
і страх та непевність у собі. Часто у людини виникає страх, що вона не впорається із завданням, буде виглядати дивакувато чи справить
враження неосвіченої. Побоювання і невпевненість у собі, через занижену самооцінку, змушує
нас відкладати певні відповідальні справи (і навіть думки про них) «на потім», а замість цього
робити щось легке і безпечне.
2. Перфекціонізм.
Під перфекціонізмом (від англ. perfect — досконалий, бездоганний) психологи розуміють
загострене прагнення до досконалості. Побоювання виявитися недосконалим означає, що людині складно сприймати себе такою, якою вона
є — неідеальною, і страх очікування чогось
неможливого (коли ми завалені різними завданнями) не дають працювати як слід або домагатися поставлених цілей, вибудовувати відносини. Думка про те, що роботу необхідно
зробити відразу і бездоганно призводить до стресового стану. Тому будь-яка критика, неприйняття або засудження з боку інших людей для
перфекціоніста є значним психологічним ударом, оскільки ставить його особисте розуміння
абсолютної досконалості під загрозу. Коли ж роботу перфекціоніста називають «посередньою»,
це рівнозначно тому, щоб назвати посередністю
його самого. У крайніх проявах перфекціонізму
людина не бачить різниці між негативною оцінкою своєї роботи і оцінкою себе як особистості.
3. Страх припуститися помилки.
Насправді допустити помилки в роботі боїться
чи не кожен співробітник. У цьому випадку го-
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ловне — як людина може впоратися з цим страхом і за потреби виправити допущені помилки.
Досить часто людина стикається з певним непорозумінням (тим паче, якщо щось піде не так, як
було заплановано), тому їй і не хочеться починати якусь справу. Вона намагається уникати цього і страх помилки утримує її від рішучих дій,
чи, наприклад, вибудовування кар’єри, поліпшення особистого життя тощо.
4. Побоювання успіху.
Існують і такі психологічні типи людей, які
підсвідомо більше бояться досягти успіху, аніж
зазнати поразку. Таким людям, які відчувають
страх успіху, буває досить важко довести справу
до кінця — особливо, якщо очікуваний результат
значущий і престижний. Буває, що людина може
відчувати провину від того, що їй вдалося домогтися успіху, а, наприклад, її другу чи родичу —
ні. Щоб досягти успіху, насамперед, потрібно
поставити мету, визначити пріоритети, а потім
вже витрачати час і енергію на досягнення цієї
мети. Але як тільки робота починає вимагати від
людини більше часу й зусиль, її друзі та сім’я можуть ображатися на брак уваги до них. Досить
часто в такому випадку людина опиняється перед вибором, потім намагається знайти компроміс, все ж таки проводячи досить багато часу з
друзями або родичами (іноді навіть затаївши на
них образу), подекуди нехтуючи роботою і пригнічуючи власне бажання досягти успіху.
5. Нерішучість та сумніви.
Внаслідок нерішучості людина боїться будьяких змін — це може бути зумовлене страхом
недостатньої підготовки, побоюванням потерпіти невдачу, невпевненістю в особистій ефективності, а подекуди навіть і страх отримання вищої посади, якщо доручене завдання буде добре
виконано. Досить розповсюдженим є невміння
чи небажання попросити колег про допомогу,
через банальні й нічим не обумовлені побоювання показатися безпорадним. Нерішучість —
це страх прийняти нове неординарне рішення,
не слухаючи порад і вказівок, самостійно зважитися на глобальні зміни як в роботі, так і у власному житті.
6. Відсутність балансу між роботою та
вільним часом.
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Робота і особисте життя тісно пов’язані: коли
у людини невлаштоване особисте життя, вона
мимоволі «несе» ці думки на підприємство, а в
такому випадку її ефективність знижується.
Якщо не має змоги відновити свої сили й особисті інтереси вступають в конфлікт з роботою,
людина досить швидко відчує себе спустошеною, цинічною і зневіреною — а це ознаки перенавантаження. І тут може проявитися прокрастинація, але зверніть увагу, що вона не допоможе
за таких обставин — вона надасть лише короткочасне полегшення, погіршивши ситуацію в
цілому, оскільки відкладання справ загрожує у
найближчому майбутньому понаднормовою роботою і ще більшими перенавантаженнями.

Користь та шкода
З одного боку, прокрастинація не має нічого
поганого на меті, адже інколи просто необхідно
відкласти певні справи «на потім» і дати собі
перепочинок, щоб відновити свої внутрішні ресурси.
Усі ми прагнемо уникнути навантаження,
пов’язаного зі складним, нецікавим чи неприємним завданням, особливо якщо його будуть оцінювати публічно, і тому тягнемо час. Прокрастинація дарує тимчасове позбавлення від стресу,
знижує напругу, відволікаючи від того, що
сприймається як джерело болю або загрози. Чим
більше дискомфорту очікується від роботи, тим
активніше буде намагання людини її уникнути
й знайти порятунок у чомусь більш приємному.
Деякою мірою у відкладанні справ людина шукає спосіб тимчасово зменшити відчуття тривоги, пов’язане з її виконанням. До того ж, якщо
з’ясується, що роботу, яка вважалася необхідною, робити насправді не потрібно, тоді людина
відчуває себе виправданою і отримує подвійну
винагороду за прокрастинацію. У такому разі,
виходить, що прокрастинація як би допомогла
не тільки впоратися зі страхами, але ще й зберегти сили, не витрачаючи їх на зайву роботу.
Натомість коли прокрастинація стає звичкою
й людина починає постійно затягувати вирішення неприємних справ та виконання складних
завдань, знаходячи собі надумані виправдання,
то вона сама собі ускладнює життя. Адже саме

№ 12 (96), 15 червня 2015

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

прокрастинація досить часто позбавляє нас
можливості вчасно завершувати потрібні справи, знижує продуктивність, а отже, й перешкоджає кар’єрі. Саме вона примушує «тягнути час
до останнього», а потім працювати у постійному
поспіху, не досягаючи бажаної якості роботи.
Також прокрастинація «краде» у нас радість від
зробленого — тому що від такого процесу роботи «на межі» людина відчуває себе настільки
втомленою та спустошеною, що сил радіти вже
немає. Прокрастинація знижує ефективність й
примушує працювати довше, а значить — менше відпочивати, приділяти увагу рідним, розважатися і просто радіти життю. Таким чином,
прокрастинація не лише перешкоджає досягати
поставленої мети, а й не дозволяє зібратися в
потрібний момент, заважає мислити раціонально та ще й привносить у наше життя моральні
страждання і бесіди з самим з собою на кшталт
«ти знову не зміг зібратися з духом і вчасно зробити те, що було потрібно».

Шлях до перемоги
Подолання прокрастинації має включати в
себе задоволення заблокованих потреб, які змушують людину відкладати справи.
Оскільки прокрастинація у своєму прояві є
захисним механізмом подолання тривоги, поєднаної з початком виконання чи завершенням
певного завдання чи ухваленням конкретного
рішення, можна дійти висновку, що найбільш
схильні до прокрастинації ті особи, яким складно розпочати справу, хто надмірно боїться критики та помилок, а також відчуває страх втратити інші можливості через зацікавлення лише
одним проектом.
Реалістичний тайм-менеджмент і чітка структура, яка допомагає сфокусуватися на обов’язках, — це необхідні інструменти перетворення
прокрастинації у продуктивно проведений час.
Якщо ми зможемо пристосуватися, то поборемо
страхи і відкриємо нові горизонти для своїх досягнень.
Насамперед, необхідно прийняти рішення,
що саме з сьогоднішнього дня ви поступово будете змінювати звичний ритм життя. Ви перестанете все відкладати на потім, здійснюючи

43

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

нехай і маленькі, але все ж таки кроки до позбавлення від такої неприємності як прокрастинація.
Допомогти подолати свою схильність до прокрастинації можуть наступні дії:
1. Налаштуйте свою мотивацію.
Щоб подолати прокрастинацію, потрібно навчитися позитивно ставитися до людської природи, адже саме властиві їй мотивація і цікавість
вивели нас з печер. Якщо ми будемо невмотивованими, то будемо відкладати все «на потім».
Знайдіть завдання, що представляє важливість та, водночас, викликає інтерес — це буде
та справа, на виконання якої ви будете повністю
мотивовані.
Часто ми відкладаємо великі завдання, виконуючи маленькі. Це допомагає нам відчувати
себе продуктивніше, але насправді ми можемо
виконати мільйони дрібних справ і не мати нічого істотного в кінці дня.
2. Знайдіть свій найкращий час.
Існує безліч теорій про те, чому люди відчувають складнощі з розподілом свого часу. Але
факт залишається фактом: необхідний хронометраж. Облік часу виявить численні сфери неефективної роботи і порожньої витрати часу. Певні
проміжки дня найбільш підходять для виконання
найважливіших справ, ніж інші. Щойно ви знайдете час, який буде найкращим для вас, використовуйте його. По можливості не плануйте нічого
на це час і зарезервуйте його як виділений винятково для виконання важливої роботи. Для
структурування свого часу і його свідомого
контролю, слід щоранку або щовечора записувати важливі й термінові справи, які необхідно
виконати. Така робота може зайняти 10 хвилин,
але натомість заощадить до двох годин часу.
Також можна періодично складати плани на
тиждень, на місяць і навіть на рік.
Вносити справи до переліку необхідно у порядку їх важливості — це елементарне планування робочого дня. Потім цей список справ
можна легко аналізувати для розуміння правильності витрачання часу. Після виконання
якого-небудь пункту в плані закресліть його і
поставте поруч кількість часу, витраченого на
справу.
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У першу чергу, приділіть увагу тільки терміновим і важливим справам. Як правило, незначні справи забирають у нас 80% часу, а результативними ми займаємося лише 20%.
Не переходьте до вирішення наступного питання, поки не вирішите перше — адже оскільки
воно за планом розташовано вище, то й, відповідно, має статус більш важливого чи термінового. Переключаючи свою увагу з однієї справи на
іншу, ви втрачаєте логіку вирішення першого
питання, в яке пізніше доведеться заглиблюватися заново. Коли високопріоритетні проекти з
вашого списку справ замінюються низькопріоритетними, ви можете знайти часткову розраду
в думці про те, що, принаймні, виконуєте те, що
повинно бути виконано. При цьому завдання все
одно залишаться низькопріоритетними і подарують лише часткове задоволення. Ви будете
прокрастинувати до тих пір, поки не придумаєте
стратегію, яка дозволить відчути абсолютне задоволення від початку роботи над високопріоритетними проектами.
3. Позбавляйтеся перешкод.
Почніть якомога швидше зі звільнення чи,
принаймні, обмеження факторів, які відвертають вашу увагу від виконання важливих справ.
Давайте перерахуємо кількох таких так званих
«винуватців»:
— балакучі колеги;
— постійне перенавантаження справами;
— Інтернет, в якому так багато спокус;
— свідоме уникнення завдання;
— постійні телефонні дзвінки;
— небажання виконувати завдання, тому що
воно нудне або важке;
— раптові питання і доручення керівництва;
— страх перед великим проектом.
Перенесення уваги з одного напрямку на інший постійно краде час. Навіть якщо відволікатися на кілька секунд, все одно продуктивність
роботи стрімко падає, а переключення уваги
змушує заново включатися в роботу, згадувати
на чому зупинилися, думати про інше. Тому,
якщо ви вважаєте, що якщо просто заглянете на
п’ять хвилин до якоїсь соцмережі чи подивитеся
новини, ви втратите лише ці п’ять хвилин, то ви
глибоко помиляєтеся.
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Також рекомендовано навести лад на робочому місці. Варто прибрати зайві папери. Найбільш важливі документи найчастіше відкладаються, щоб пізніше в спокійній обстановці
попрацювати над ними. Але як виявляється,
часу на їхнє переглядання в результаті не достатньо, і просто важлива справа перетворюється
ще й на термінову. Таких випадків бажано не допускати.
У будь-якій роботі потрібен час, коли ніхто не
буде смикати і заважати. Всім потрібно добре
подумати, почитати, проаналізувати і зв’язати
між собою різні думки, що стосуються справи.
Як же цього досягти в офісі? Можливим виходом
з ситуації є тиха година — але вона повинна
бути тихою для всіх. Якщо ж в офісі панує гучний галас і плутанина й тиху годину запровадити просто неможливо, то принесіть навушники
для роботи. Поставте нагадування, щоб перевіряти телефон і пошту раз на три години.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

За потреби використовуйте телефон і намагайтеся уникати використання соціальних мереж або електронної пошти для розмов — якщо
розумієте, що розмова буде довшою, аніж 2 – 3
повідомлення, то візьміть до рук телефон і зателефонуйте, так можна набагато швидше вирішити конкретне питання.
Після рішення важливої задачі — краще відпочити, а не хапатися відразу за вирішення нової. Це
дозволить накопичити нову енергію для роботи.
Також варто проаналізувати свої дії, успіхи і невдачі й не дозволяти собі займатися відтягуванням
часу для виконання важливих справ — і зовсім
скоро можна відчути, що час для відпочинку збільшився, не вплинувши на якість роботи, а докори
сумління за не виконану в належний строк роботу
зникли, оскільки такої просто не залишилося.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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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.

На час перебування керівника державної установи у відрядженні його обов’язки
відповідно до внутрішнього наказу про розподіл обов’язків здійснює перший
заступник. Чи потрібно в такому випадку видавати окремий наказ щодо закріплення меж повноважень цього працівника на час відсутності керівника?
Ні. Обов’язки керівника державної установи на час його відсутності можуть покладатися
на заступника чи іншого працівника.
Порядок заступництва керівних працівників
зазвичай викладається в наказі про розподіл
обов’язків між ними, в якому, крім питання про
заміщення керівника установи на час його відсутності, вирішується питання про розподіл напрямків управління установою за конкретними
керівними працівниками, а також про взаємне
заміщення цими працівниками один одного.
Так, згідно з п. 52 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1242, посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень,
визначених у положеннях (статутах) про установу, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, наказі (розпорядженні) про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками
тощо. У зазначених документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника установи та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати.

Як повинна вказуватись в організаційно-розпорядчих документах посада
першого заступника керівника установи, у разі якщо він відповідно до окремого
наказу тимчасово виконує обов’язки керівника установи через відрядження
(хворобу) останнього?
Як зазначено в п. 57 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. № 1242, у разі
відсутності посадової особи, найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) якої зазначено на проекті документа, його підписує
особа, що виконує її обов’язки, або її заступник.
У такому разі обов’язково зазначаються фактич-

на посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом,
якщо документ неможливо передрукувати). Не
допускається під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну похилу
риску перед найменуванням посади. Додавання
до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов’язки» або «В. о.» здійснюється у
разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

Чи наділений перший заступник керівника установи, що є у державній
власності, повноваженнями щодо права призначення, звільнення працівників
установи, коли в наказі про розподіл обов’язків між керівниками в установі
не закріплене дане питання?
Відповідно до п. 13 постанови Кабінету Міністрів України «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній влас-
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ності» від 2 серпня 1995 р. № 597 керівник
підприємства, яке є у державній власності, має
право в межах своєї компетенції видавати нака-
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зи та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для
всіх підрозділів та працівників підприємства.
Повноваження керівника, окрім контракту,
обумовлюються в установчих документах конкретного підприємства. Тому, у разі відсутності
в контракті та в установчих документах установи прямої заборони щодо делегування права звільняти працівників, керівник установи
може делегувати це та інші повноваження
своєму заступнику або іншій посадовій особі
установи, видавши відповідний наказ.
Обов’язок заміщення на час відсутності керівника можна додатково продублювати в посадовій інструкції заступника.
Наразі на підставі постанови Верховної Ради
України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545 продовжує діяти роз’яснення Державного комітету
Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної
плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок
оплати тимчасового замісництва» від 29 груд-

ня 1965 р. № 30/39. У ньому зазначається, що
тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово
відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю. Тимчасове виконання
обов’язків за посадою відсутнього працівника
покладається на іншого працівника наказом
(розпорядженням) по підприємству, установи
чи організації.
Тобто, заступник керівника у разі тимчасового виконання обов’язків керівника (за умови що
в наказі немає прямої заборони на це) виконує
обов’язки останнього за його посадою у повному обсязі з правом видання (підпису наказів), у
тому числі і з особового складу.
Аби у майбутньому не виникали трудові спори щодо правомірності підписання першим заступником наказів про звільнення працівників
під час відсутності керівника установи, бажано
максимально детально перерахувати повноваження, які передаються особі, що призначається
тимчасово виконуючим обов’язки керівника.

Якщо заява на звільнення адресується керівнику державної установи, який
перебуває у відрядженні, а рішення (наказ) приймає його перший заступник,
вказуючи посаду, як «В. о. керівника» на підставі наказу, в якому кадрове питання не прописане, чи є у даному випадку порушення процедури звільнення?
Ні, порушення не має.
Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) сторонами трудового
договору є працівник і власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним
орган чи фізична особа, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену
цією угодою.
Припинення трудового договору оформляється
наказом роботодавця.
За загальним правилом право видавати наказ
та підписувати його належить особі, яка наділена правом приймати та звільняти — керівнику установи або особі, якій таке право делеговано. Наказ про припинення трудового договору
від імені роботодавця підписує керівник устано-

ви. Правом підпису наказів може бути наділений і штатний заступник керівника.
Заступник керівника не має права підписувати накази про звільнення під час відрядження
останнього без вказівки на те в установчих документах та/або локальних нормативних актах.
Суд може визнати це незаконним (оскільки наказ підписано не уповноваженою особою) і, відповідно, поновити працівника на посаді.
Але, якщо в наказі «Про розподіл обов’язків
між керівниками в установі» не має прямої заборони на звільнення працівників першим заступником керівника на час відсутності останнього (не визначено меж повноважень першого
заступника), то в такому випадку порушення
процедури звільнення не було.

Якщо працівник із письмовою заявою про звільнення з посади за угодою
сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) звернувся до керівництва установи, то яким
чином повинно бути зафіксовано надання згоди останнього на звільнення?
Чи достатньо усної згоди та безпосередньої видачі наказу на припинення
трудових стосунків?
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Відповідно до п. 1 ст. 36 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) однією з підстав
припинення трудового договору є угода сторін.
У п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначено, що
у разі домовленості між працівником і власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін)
договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати
місце лише при взаємній згоді про це власника
або уповноваженого ним органу і працівника.
Зазвичай, працівник подає письмову заяву з
проханням про звільнення з роботи за п. 1 ст. 36
КЗпП і зазначає дату звільнення. Але її подання

не обов’язкове, чинне законодавство про працю цього не вимагає, працівник та роботодавець можуть в усній формі домовитись щодо
припинення трудових відносин.
Свідченням того, що працівник дійсно мав
припинити трудові відносини за угодою сторін
буде видання роботодавцем відповідного наказу з ознайомленням працівника з ним під
підпис. При цьому він повинен зробити такий
запис: «З наказом ознайомлений», поставити
свій підпис і дату ознайомлення.
Але для того, щоб у разі трудового спору таке
розірвання трудового договору визнали правомірним, найкраще оформити дане волевиявлення письмово — шляхом подання заяви, укладанням угоди в письмовій формі чи направленням
працівнику роботодавцем повідомлення про запропоноване звільнення за угодою сторін.

Що робити працівникам відділу кадрів, якщо працівник в день звільнення
перебуває на робочому місці, але від отримання трудової книжки
відмовляється, не погоджуючись із прийнятим рішенням керівництва
установи щодо його звільнення?
Стаття 47 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) та п. 4.1. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58) покладає
на роботодавця зобов’язання видати працівникові в останній день роботи (тобто день звільнення) належно оформлену трудову книжку та
провести з ним розрахунок у строки, зазначені в
ст. 116 КЗпП — в день звільнення, або якщо працівник в день звільнення не працював, то не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Щодо документального оформлення факту
відмови працівника від отримання трудової
книжки, то чинним законодавством не визначено форми документа, яка б фіксувала цей
факт.
Якщо працівник відмовляється забрати трудову книжку, то для підтвердження даного факту зазвичай складається акт про відмову щодо
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її отримання. Складається такий акт в довільній формі та засвідчується підписами кількох
будь-яких працівників підприємства, які були
присутніми під час зазначеної відмови (див.
Зразок).
Крім того, факт відмови працівника одержати
трудову книжку слід зафіксувати в графі 12 Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до
них, оскільки саме в ній працівник розписується
на підтвердження одержання трудової книжки у
разі припинення трудового договору.
Через те що, примусити працівника поставити підпис в Книзі обліку руху трудових книжок
і вкладишів до них і забрати трудову книжку
неможливо, то відповідно до п. 4.2. Інструкції
№ 58 слід надіслати йому листа (з повідомленням про вручення та описом вкладення) із вказівкою про необхідність отримання трудової
книжки. Пересилання трудової книжки поштою
з доставкою на зазначену адресу допускається
тільки за письмовою згодою працівника.
Трудові книжки та їх дублікати, що не були
одержані працівниками при звільненні, збері-
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕМ»
АКТ
24.04.2015 р.

м. Суми

Про відмову від отримання
трудової книжки
Ми, що нижче підписалися, начальник відділу кадрів Котисько Олег Павлович, інспектор
з кадрів Григоренко Світлана Василівна, заступник головного бухгалтера Бабич Микола
Янович, склали цей акт про таке:
24 квітня 2015 р. Новікову Олександру Васильовичу, телеоператору, звільненому 24 квітня 2015 р. (наказ від 24 квітня 2015 р. № 48-п) за п. 2 ст. 36 КЗпП України, було запропоновано одержати у відділі кадрів свою трудову книжку.
Новіков Олександр Васильович у присутності всіх вищезазначених працівників відмовився
одержати свою трудову книжку, мотивуючи це тим, що не згоден зі звільненням.
Начальник відділу кадрів
Інспектор з кадрів
Заступник головного бухгалтера

гаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок
працівників, які перебувають на роботі. Після
цього строку не затребувані трудові книжки (їх

Котисько
Григоренко
Бабич

О. П. Котисько
С. В. Григоренко
М. Я. Бабич

дублікати) зберігаються в архіві підприємства
протягом 50 років, а по закінченні зазначеного
строку їх можна знищити в установленому порядку (п. 6.2. Інструкції № 58).

8 січня 2015 р. було прийнято працівника на посаду «слюсар-сантехнік»,
який недовго пропрацювавши звільняється з 25 лютого 2015 року. За скільки
днів невикористаної щорічної відпустки йому слід виплатити компенсацію?
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24
календарних дні за відпрацьований робочий
рік, який відлічується з дня укладення трудового
договору.
Статтею 24 Закону № 504 передбачено, що у
разі звільнення працівника, йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.
Кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівнику, розраховується, виходячи з фактичної належної
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йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часові.
Як зазначило Міністерство соціальної політики України у листі від 27 березня 2013 р. № 321/
13/84-13 немає загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки. Враховуючи
те, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 504 тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях,
при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні
відпустки, закладеним у Порядку обчислення
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середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), тобто
прив’язку розрахунку днів відпустки робити до
календарних днів робочого року, в якому працював працівник.
У Вашому випадку робочий рік, за який надається працівнику щорічна основна відпустка
тривалістю 24 календарних дні, починається з
8 січня 2015 р. і закінчується датою звільнення з
роботи 25 лютого 2015 р., тобто він відпрацював
49 календарних днів. У такому випадку тривалість днів щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати
наступним чином — визначається кількість днів
щорічної відпустки, які припадають на один ка-

лендарний день без урахування святкових і неробочих днів у цілому за рік:
24 к. д. відпустки / (365 – 10) = 0,0676 к. д.
Отриманий результат перемножується на
кількість календарних днів (без врахування
святкових і неробочих днів), відпрацьованих
працівником у робочому періоді з 8 січня 2015 р.
по 25 лютого 2015 р. включно:
0,0676 к. д. × 49 к. д = 3,31 к. д.
Отже, на момент звільнення працівник мав
право на 3 (з урахуванням математичних правил
округлення) календарних дні щорічної основної
відпустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих — це число округляється
до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

На посаду «маляра» приймаємо інваліда. Чи можливо встановити
для нього випробування строком 2 місяці та чи необхідно отримувати
від нього на це згоду?
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) при укладенні
трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому доручається.
Одностороннє встановлення роботодавцем
умови про випробування є недопустимим.
Умова про випробування має бути обумовлена в наказі (розпорядженні) керівника підприємства про прийняття на роботу. З наказом слід
ознайомити працівника під підпис.
Частиною 3 ст. 26 КЗпП встановлена заборона щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу деяких категорій громадян. Зокрема, до них належать інваліди, які направлені
на роботу відповідно до рекомендації медикосоціальної експертизи.
Законодавством про працю не встановлений
мінімальний строк випробування, а лише обмежена його тривалість.
Так, згідно зі ст. 27 КЗпП строк випробування
при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може переви-
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щувати трьох місяців, а в окремих випадках, за
погодженням з відповідним виборним органом
первинної профспілкової організації, — шести
місяців. Строк випробування при прийнятті на
роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Отже, роботодавець має право встановлювати менший строк випробування, але не більший,
ніж визначений ст. 27 КЗпП.
Оскільки КЗпП не містить визначення поняття «робітник», тому, встановлюючи випробувальний строк, аби зрозуміти до якої категорії
відноситься конкретний працівник слід скористатись Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатором професій». Відповідно до нього, посада «Маляр» віднесена до категорії кваліфікованих робітників з інструментом.
Таким чином, можна встановити працівнику,
який є інвалідом, строк випробування не більше
ніж на один місяць. Але якщо він направлений
на роботу відповідно до рекомендації медикосоціальної експертизи, то строк випробування
йому не може бути встановлений.
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Правила мовного оформлення
кадрових документів*

О

крему увагу слід приділити й питанням лексичної грамотності наказів
та локальних нормативних актів підприємства. Звісно, у кадровій документації
необхідно уникати вживання емоційно забарвлених чи багатозначних слів, а також розмовних висловів. Значний вплив на українську

мову має російська, а тому час від часу навіть у
документах різних підприємств все ж таки зустрічаються суржикові слова та вирази. З метою уникнення калькованих русизмів ознайомтеся з типовими прикладами правильного та
неправильного вживання слів у Таблиці 1.
Таблиця 1

Неправильно

Правильно
Вірний — Правильний
Якщо у фразі йдеться не про відданість, а про правильність, слушність, правдивість,
то варто використовувати слово «правильний».
Виходячи з наведеного у доповідній записці заступника
Виходячи з наведеного у доповідній записці заступника
головного бухгалтера Тим’янової О. М., вважаю вірною
головного бухгалтера Тим’янової О. М., вважаю правильною
позицію директора фінансового щодо…
позицію директора фінансового щодо…
В силу — З огляду (на підставі)
В силу п. 5.4. Правил внутрішнього трудового розпорядку
ТОВ «Бурштин»…

З огляду (на підставі) п. 5.4. Правил внутрішнього
трудового розпорядку ТОВ «Бурштин»…

Як вбачається із — З огляду на
Як вбачається із матеріалів, на підставі яких приймалося
рішення комісії із соціального страхування …

З огляду на матеріали, на підставі яких приймалося рішення
комісії із соціального страхування…

В той же час — Разом з тим
В той же час, згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки»,
у менеджера з постачання Коваленко І. Г. є 10 календарних
днів невикористаної додаткової соціальної відпустки за 2015
рік (як матері двох дітей віком до 15-ти років)…

Разом з тим, згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки»,
у менеджера з постачання Коваленко І. Г. є 10 календарних
днів невикористаної додаткової соціальної відпустки за 2015 рік
(як матері двох дітей віком до 15-ти років)…

Дійти до висновку — Зробити висновок
У кадровій документації, зокрема, наказах (розпорядженнях), доповідних чи службових записках, актах тощо доцільно
використовувати доконаний вид, тобто дія дієслів повинна бути завершеною.
Аналізуючи вищезазначене, слід дійти до висновку, що в
простої, який виник 12 червня 2015 року в цеху № 2, не має
провини його працівників, а тому час простою має бути їм
оплачений з розрахунку не нижче двох третин тарифної
ставки встановленого працівникам розряду (окладу) відповідно до вимог ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Аналізуючи вищезазначене, слід зробити висновок, що в
простої, який виник 12 червня 2015 року в цеху № 2, не має
провини його працівників, а тому час простою має бути їм
оплачений з розрахунку не нижче двох третин тарифної
ставки встановленого працівникам розряду (окладу) відповідно до вимог ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Виходив з того, що… — Керувався тим, що…
Вимагаючи звільнити менеджера із збуту Прокопенка О. В.
за п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України внаслідок
його відсутності на робочому місці без поважних причин
8 та 9 червня 2015 року по півтори години кожного дня,
начальник відділу збуту виходив з того, що сумарно час
відсутності Прокопенка О. В. за вказані два дні складав
більше трьох годин...

Вимагаючи звільнити менеджера із збуту Прокопенка О. В.
за п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України внаслідок
його відсутності на робочому місці без поважних причин
8 та 9 червня 2015 року по півтори години кожного дня,
начальник відділу збуту керувався тим, що сумарно час
відсутності Прокопенка О. В. за вказані два дні складав
більше трьох годин…

*Закінчення. Початок у № 9 (93) – № 10 (94).
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Таблиця 1. Закінчення
Відмітити — Підкреслити (зауважити)
…Натомість маю відмітити, що така позиція начальника
…Натомість маю підкреслити (зауважити), що така позиція
відділу збуту є неприпустимою, оскільки прогулом вважається є неприпустимою, оскільки прогулом вважається відсутність
відсутність працівника на роботі понад три години безперервно працівника на роботі понад три години безперервно або
або сумарно протягом одного робочого дня (п. 24 постанови
сумарно протягом одного робочого дня (п. 24 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).
Додержані — Дотримані
Комісія з розслідування нещасних випадків встановила,
Комісія з розслідування нещасних випадків встановила,
що на складі № 2 не були додержані вимоги Інструкції
що на складі № 2 не були дотримані вимоги Інструкції
про заходи пожежної безпеки, зокрема щодо порядку
про заходи пожежної безпеки, зокрема щодо порядку
використання побутових нагрівальних приладів…
використання побутових нагрівальних приладів…
Так як — Оскільки
Зважаючи на те, що наказ № 124-п є незаконним, так як був Зважаючи на те, що наказ № 124-п є незаконним, оскільки
виданий з порушенням норм Кодексу законів про працю
був виданий з порушенням норм Кодексу законів про працю
України, він підлягає скасуванню…
України, він підлягає скасуванню…

Також у Таблиці 2 ознайомтеся з низкою словосполучень, у яких найчастіше припускаються
помилок у кадровій документації.
Таблиця 2
Неправильно

Правильно

По особовій справі
працівника

В особовій справі
працівника

Діюче законодавство

Чинне законодавство

Підприємством вжито усіх
необхідних заходів

Підприємством вжито
усі необхідні заходи
Але
Підприємством не вжито
усіх необхідних заходів

Працівник звернувся в суд

Працівник звернувся
до суду

В кінці-кінців

Зрештою, врешті-решт

Приймати участь

Взяти (брати) участь

Виключення

Виняток

Не дивлячись на...

Незважаючи на...

Добавити

Додати

Допускати, що

Припускати, що

Мовиться про

Ідеться про

На протязі року

Протягом року

В той час як

Тоді як

З одної сторони

З одного боку

Окрім вищевикладеного, можна виділити ще
ряд правил, яких потрібно дотримуватись для
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того, щоб кадровий документ був зрозумілим за
змістом для співробітників вашого підприємства, зокрема:
— уникайте висловлювань, які можуть сприйматися неоднозначно;
— застосовуючи, за потреби, певні норми законодавства, не лише посилайтесь на відповідні
положення, а й процитуйте належний нормативний акт у необхідному та достатньому обсязі;
— роз’яснюйте у наказах і внутрішніх локальних актах підприємств маловідомі юридичні
терміни, які ви вживаєте;
— будьте лаконічними, але не жертвуйте заради цього точністю та повнотою аргументації;
— постійно дбайте про чистоту мови та мовну грамотність.
Наприкінці підкреслимо, що основними принципами стилю і мови ділових паперів є уніфікація ділової мови, дотримання норм літературної
мови, уникнення багатозначних слів, обмежене
використання іншомовних та емоційно-забарвлених слів, образних висловів, логічна послідовність викладу матеріалу, стислість текстів
через використання простих речень.
Кожен кадровий документ (утім, як і будь-який
інший) має бути гранично повним, ясним, чітким, викладеним у логічній послідовності. Разом
з тим, у ньому не повинно бути зайвої деталізації,
яка не має суттєвого значення, а також незрозумілих словосполучень та надто довгих речень, що
утруднюють сприйняття фактичної інформації.
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В
Верхолаз
9 Короткий опис професії: Верхолаз — це
робітник, який виконує різноманітні промислові, монтажні, ремонтні, прибиральні або рятівні
роботи на висоті.
9 Зміст роботи: До основних професійних
функцій верхолаза входить (залежно від спеціалізації): збірка конструкцій, установка рекламних стендів, миття скляних поверхонь, будівельні роботи, усунення пошкоджень у мережах та
системах комунальних і виробничих комунікацій, виконання рятівних робіт на висоті.
9 Повинен знати: Знання та уміння верхолаза можна умовно поділити на промислові та
спеціальні. Такі спеціальні функції включають
фізичну і психологічну підготовку, уміння правильно поводитися в стресовій ситуації, грамотна та правильна оцінка різного спорядження,
уміння визначити необхідне спорядження в конкретних випадках, уміння організувати страховку, правильно вибрати місця кріплення лінійних
опор, прорахувати вірогідність руйнувань конструкцій при проведенні демонтажних робіт.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, нормальний зір, оперативне
мислення та стійкість до впливу високої температури навколишнього середовища. Повинен
мати швидку реакцію, міцний вестибулярний
апарат та витримку.
9 Умови праці: Усі сезони верхолаз працює
переважно на відкритому повітрі; умови роботи
верхолаза вважаються важкими та шкідливими;
жінок до таких робіт не залучають.
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідною робітничою
професією. Професійно-технічна освіта за відповідною професією. Вік — не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного
добору відповідно до нормативних документів.
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
верхолаза коливається у межах 4 500 – 5 500 грн
на місяць.

№ 12 (96), 15 червня 2015

9 Кодування: Код КП — 7129. Ця професія у
КП належить до підкласу «Будівельники, ремонтники споруд та верхолази», у КВЕД — до
секції F «Будівництво».
9 Споріднені професії: «Ремонтувальник висотних частин будинків», «Монтажник систем
утеплення будівель», «Покрівельник сталевих
покрівель».

Взуттьовики (група професій)
9 Короткий опис професії: Взуттьовики —
робітники з пошиву та ремонту взуття. Відповідно до цієї групи професій належать такі професії
як-от: «Взуттьовик з індивідуального пошиття
взуття»; «Взуттьовик з пошиття ортопедичного
взуття»; «Взуттьовик з ремонту взуття»; «Взуттьовик з ремонту спецвзуття».
9 Зміст роботи: При шитті взуття у масовому виробництві робітники використовують переважно машинну працю (працюють на обладнанні розкрою деталей верху, обладнанні по розрубу
й обробці деталей низу, лініях автоматичного затягування взуття тощо). Натомість під час ремонту та так званому «професійному» шитті взуття
(пошив взуття для танцюристів, пошив ортопедичного взуття) використовується ручна праця.
9 Повинен знати: Властивості шкіри та шкірозамінників, вміти працювати за лекалами,
виконувати обслуговування та дрібний ремонт
обладнання взуттєвих виробництв.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Художній смак, окомір, координація рухів.
9 Умови праці: У цехах та майстернях із помірним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
взуттьовика коливається у межах 3 000 – 4 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Професії взуттьовиків у КП відносяться до підкласу 7442 «Виробники взуття»,
у КВЕД — до групи 15.2 «Виробництво взуття».
9 Споріднені професії: «Складальник взуття», «Фрезерувальник взуття».
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Випробувачі (група професій)
9 Короткий опис професії: Випробувачі —
це робітники, які перевіряють справність, зручність та кінематичні якості в експлуатації нових
моделей і дослідних зразків різноманітних машин, механізмів, приладів, агрегатів.
9 Зміст роботи: Випробувачі безпосередньо випробують потяги та кораблі, автомобілі
та літаки, двигуни та карбюратори, вимірювальна та обчислювальна техніка, будівельні матеріали та конструкції, протезно-ортопедичні вироби та предмети пакування. Кожен випробувач
має певну спеціалізацію і працює тільки з одним
видом виробів.
9 Повинен знати: Конструктивні особливості та правила управління об’єктом випробування, правила техніки безпеки при проведенні випробувань, порядок дій при аварії.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша фізична форма, концентрація уваги,
миттєва реакція.
9 Умови праці: Ненормований графік роботи, підвищений ризик для життя та здоров’я.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
випробувача становить не менше 3 500 грн на
місяць.
9 Кодування: Професії випробувачів у КП
відносяться до підкласів: 7231 «Механіки та
монтажники моторних транспортних засобів»,
7232 «Механіки та монтажники авіаційних машин», 7233 «Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин», 7241
«Електромеханіки та електромонтажники»,
7242 «Монтажники електронного устаткування», 7249 «Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування», 7311 «Виробники та ремонтники
прецизійних інструментів та приладів», 7313
«Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами», у КВЕД — до класу 71.20
«Технічні випробування та дослідження».
9 Споріднені професії: «Каскадер».
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Вишивальник
9 Короткий опис професії: Вишивальник —
це робітник, який займається ручною вишивкою, оздоблює вироби (серветки, рушники, білизну, одяг) різними видами вишивальних швів.
Працює вишивальник і на підприємствах народних художніх промислів, і на виробничих підприємствах легкої промисловості (фабриках) та
побутового обслуговування (в ательє, будинках
побуту тощо).
9 Зміст роботи: Підготовка контурів малюнків, виконання ручних, машинних, вологотеплових операцій на різних видах матеріалів;
нанесення на різні матеріали лінійні мережки
простим або фасонним ажуром, стібки та шви за
контурами малюнка, реквізити на куски тканини, операційні вишивки.
9 Повинен знати: Види малюнків та їх розташування на полотні, вміти наносити малюнок, знати вимоги до якості вишитого полотна,
причини виникнення браку, способи його усунення, а також засоби теплової та вологої обробки готових виробів.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Здоровий зір та кольоросприйняття, хороша
координація рухів кінцівок та пальців рук, терпіння, охайність, посидючість, витримка.
9 Умови праці: Праця вишивальника проходить у приміщенні з мікрокліматом, близьким
до побутових норм. Фізична праця середньої
складності. Її специфічною особливістю є вимушена фіксована поза у процесі виробничої
діяльності, обмеження загальної рухливості.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта художнього спрямування.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої, але є можливість самозайнятості, ведення приватної підприємницької діяльності.
9 Рівень заробітної плати: у межах 2 900 –
3 200 грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 8263. Ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники, що обслуговують швацькі машини», у КВЕД — до розділу
14 «Виробництво одягу».
9 Споріднені професії: «Оператор швацького
устаткування», «Вишивальник текстильногалантерейних виробів», «Швачка».
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Усміхнись!

Подруга запитує блондинку:
— Чого сумна?
— У посольстві анкету не прийняли для візи.
— Чому?
— У самому кінці в графі «Не заповнювати» я написала «Добре».

***

На морі неймовірний шторм.
Прибігає наляканий пасажир туристичного лайнера
до капітана:
— Пане капітан, скільки до найближчої суші?
— Дві милі — відповідає капітан.
— Направо чи наліво? — питає знову пасажир.
— Вниз! — безнадійно уточнив капітан.

***

На одному з великих підприємств для працівників
влаштували виїзний корпоратив на узбережжя. Дві
співробітниці одразу схотіли побігти до води, але вирішили уточнити у адміністратора готелю:
— Підкажіть, а медузи чи морські їжаки на пляжі
зустрічаються?
— Ну що ви! — з посмішкою відповів адміністратор. — Які там їжаки! Акули з’їдають все, що їм трапляється на шляху.

***

Офіс, 22:00 — працівники тільки збираються додому, а деякі ще сидять працюють. Раптом наступного
дня начальник відділу кадрів пішла з роботи о 18:00.
Наступного дня знову це повторилося, потім третій,
четвертий день підряд вона так і покидала робоче місце о 18 годині. Врешті-решт один зі співробітників не
витримав та звернувся до директора:
— Валерію Миколайовичу, а чому наш керівник
кадрами йде о 18 годині, коли ми працюємо до 10 вечора???
— То вона ж у відпустці!

***

У відділі кадрів під час прийняття на роботу:
— Який графік роботи для Вас був би найбільш
зручний?
— Два через два. — відповідає претендент.
— Зрозуміло. Мабуть, поєднуєте роботу з навчанням?
— Ні, з корпоративними святами.

***

Чолов’яга запитує у колеги по роботі:
— Порадь, що купити дружині на день народження?
— Не простіше тобі спитати у неї?
— Ну… Таких грошей у мене немає.

***

— Сергію, ти вже другу сумку загубив!
— Я ж працюю! А в роботі можливі помилки...
— Але ти ж інкасатор!

***

— Я щодня терплю моральні приниження, можу
витримати тригодинний перехресний допит, мені погрожують фізичною розправою і не платять грошей.
— Ви у в’язниці?
— Ні, я працюю в депозитному відділенні банку!

***

Окуліст — пацієнтові:
— Закривайте ліве око... яка перша буква в нижньому рядку?
— Б.
— Поглянете уважніше.
— Б.
— Розплющуйте ліве око... так яка буква?
— Я ж Вам вже двічі сказав — Б!
Окуліст підходить до дошки, дивиться:
— Треба ж, і справді Б...

***

— Лікарю, на прийом до Вас мене змусив прийти
внутрішній голос!
— А він не сказав, на що Ви хворі? — з надією запитує лікар-початківець.

Одним рядком
На сімейному фотознімку мерчендайзера найгарніші діти стоять попереду.
Молоді спеціалісти не вміють працювати. Досвідчені ж — вміють не працювати.
Навіть якщо тобі нудно і нема чим зайнятися, це ще не привід шукати нову роботу.
У підлеглих працівників існує дві відпустки: перша — власна, друга — відпустка директора.
Якщо під час відпустки була постійно гарна погода, то це напевно була відпустка вашого колеги
Вічність — це час від початку робочого дня до його закінчення. Мить — це 23 календарних дні відпустки.
Людина завжди вірить у чудо. Особливо коли натискає на банкоматі кнопку «Баланс на рахунку».
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Травень-2015

Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 4
(1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих, 9 — День
Перемоги, 31 — Трійця))
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 13
Кількість робочих днів — 18
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 143 години

Червень-2015
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

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (28 — День
Конституції України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
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 — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин
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8 — Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — це, ще неофіційне, свято присвячено всім, хто вдома піклується про свої родини, адже без величезної праці цих людей, яка іноді здається непомітною, неможливий
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вихідний переноситься на наступний після цього день
(перенесення відбувається автоматично і не потребує
видання додаткових наказів керівника підприємства).
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