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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 4 червня 2015 р. № 278/06/187-15

Щодо повернення документів після здійснення кримінально-процесуальних дій
Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто звернення стосовно повернення документів
після здійснення кримінально-процесуальних дій з метою подальшого звільнення працівника і повідомляється.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Мінсоцполітики відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 389 (із змінами), є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості
населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності.
Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. № 301 «Про трудові книжки
працівників» відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. За порушення встановленого порядку ведення,
обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках — іншу відповідальність.
Зі змісту звернення вбачається про наявність порушення кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення та проведення процесуальних дій органами прокуратури у комунальному житлово-експлуатаційному підприємстві у формі виїмки трудових книжок працівників підприємства.
Відповідно до норм статті 98 КПК України матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані
як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально
протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів
полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий
доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до норм статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на
підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона
кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов’язана зберігати їх у стані,
придатному для використання у кримінальному провадженні. Документ повинен зберігатися протягом
усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд
можуть видати копії цього документа, за необхідності — його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Аналізуючи вищенаведені норми, зазначаємо, що задля вивільнення працівника у спосіб, передбачений
чинним законодавством, працівнику необхідно особисто або через керівника підприємства звернутися до
прокуратури з клопотанням про повернення оригіналу трудової книжки та у разі відмови — питання повернення документа вирішується у судовому порядку відповідно до статті 55 Конституції України.
Одночасно звертаємо увагу, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний та рекомендаційний характер і не встановлюють правових норм.
Директор Юридичного департаменту
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ТРУДОВИЙ КОДЕКС

Робочий час працівників:
правила Трудового кодексу
Відповідно до ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Проте наразі про
відпустки ми згадувати не будемо, оскільки приділили їм увагу в минулому номері
нашої газети, а зосередимося на врегулюванні законодавством робочого часу працівників — адже відповідно до згаданої статті Конституції України, максимальна
тривалість робочого часу визначається винятково законом (тобто незалежно від
вимог роботодавця вона не може перетнути граничну межу, встановлену законодавством), що також є захистом прав працівників на відпочинок. Водночас, у чинному
Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) навіть відсутнє визначення самого поняття «робочий час» — воно вперше з’явилося у вітчизняному законодавстві
лише у проекті Трудового кодексу (далі — ТК). Отож, наразі й з’ясуємо, що ж таке
«робочий час», а також ознайомимося з відповідними положеннями ТК, детальніше
зупинившись на тих, що є новаціями порівняно з чинним законодавством.

Склад та тривалість робочого часу
Так, відповідно до ч. 1 ст. 120 ТК робочий час —
це час, протягом якого працівник відповідно до
правил внутрішнього трудового розпорядку і
умов трудового договору повинен виконувати
трудові обов’язки.
До складу робочого часу включається час
виконання працівником трудових обов’язків,
підготовчо-завершальний період (час отримання трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з технічною
документацією, відповідно до якої має виконуватися робота, час підготовки і прибирання
робочого місця, здавання готової продукції
тощо), час перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення особистих потреб, обігрівання тощо.
Крім того, колективним або трудовим договором можуть визначатися окремі періоди, які повністю або частково включаються до складу робочого часу, зокрема, час, протягом якого
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працівник перебуває поза місцем виконання
трудових обов’язків у режимі готовності стати
до виконання трудових обов’язків.
Не включається до робочого час, необхідний
для прибуття працівника до місця виконання
трудових обов’язків, крім випадків, коли виконання трудових обов’язків передбачає пересування від одного об’єкта до іншого.

Нормальна тривалість робочого часу становить
40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 121 ТК, ч. 1 ст. 50
КЗпП).

Отже, ТК зберігає встановлену й чинним законодавством тривалість нормального робочого часу на рівні 40 годин на тиждень. При цьому,
відповідно до ч. 2 ст. 126 ТК, ця норма робочого часу є обов’язковою незалежно від режиму
робочого часу, що застосовується.
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У ч. 1 ст. 127 ТК зазначено, що при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної
роботи, як правило, має бути однаковою. Інше
може встановлюватися за достатніх підстав колективним договором, а якщо його немає — наказом роботодавця за погодженням із профспілковим органом з обов’язковим дотриманням
тривалості робочого тижня, установленої для
нормального (40 годин) або скороченого робочого часу (до 36 годин) статтями 121 і 122 ТК.
З цього приводу в ст. 129 ТК окремо наголошено на тому, що тривалість щоденної роботи
може бути продовжена, але не більш як до 10 годин за умови дотримання тижневої норми робочого часу, визначеної законом. До речі, чинний КЗпП взагалі не регулює тривалість робочого
дня при п’ятиденному тижні (ч. 1 ст. 52 КЗпП).
У ч. 2 ст. 127 ТК п’ятиденний робочий тиждень з однаковою щоденною тривалістю робочого часу визнається основним видом режиму
робочого часу і є базовим для обчислення
норми робочого часу в разі встановлення іншого режиму роботи (шестиденний робочий
тиждень, підсумований облік робочого часу, неповний робочий час тощо).

Скорочений та неповний
робочий час
Поряд із нормальною тривалістю (нормою) робочого часу в законодавстві визначено дві категорії випадків, коли працівникам може або має бути
встановлено меншу тривалість робочого часу:
скорочений робочий час і неповний робочий час.
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється в обов’язковому порядку (тобто
незалежно від бажання роботодавця та й самих
працівників) для окремих категорій осіб, перерахованих у ст. 51 КЗпП та ст. 122 ТК.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 122 ТК скорочений
робочий час встановлюється:
1) для працівників віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років — 36 годин на тиждень, для
осіб віком від п’ятнадцяти до шістнадцяти років — 24 години на тиждень;
2) для працівників, зайнятих на роботах із
шкідливими умовами праці, — не більш як 36
годин на тиждень.
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Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі
шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочений робочий час, та його тривалість встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення за погодженням
з всеукраїнськими об’єднаннями організацій
роботодавців та всеукраїнськими об’єднаннями
профспілок.
Законами може встановлюватися скорочений
робочий час для окремих категорій працівників
(учителів, лікарів та інших).
Також звернуть увагу, що тривалість робочого часу учнів, які працюють у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на
тиждень для осіб віком до шістнадцяти років і
18 годин на тиждень для осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Неповний робочий час — це встановлений
угодою сторін робочий час, який має меншу,
ніж встановлена нормативними актами, тривалість, протягом якого працівник повинен
виконувати свої трудові обов’язки. Тобто тривалість неповного робочого часу визначається
за погодженням сторін трудового договору, на
відміну від нормальної і скороченої тривалості,
які встановлюються на законодавчому рівні.
Як правило, неповний робочий час встановлюється за домовленістю між працівником і роботодавцем, проте у деяких випадках як чинне
(ст. 56 КЗпП), так і перспективне законодавство
(ст. 123 ТК) зобов’язує роботодавця встановити
працівникові неповний робочий час на його
прохання.

Роботодавець зобов’язаний установити неповний
робочий час за письмовою заявою вагітній жінці,
жінці, яка має дитину віком до п’ятнадцяти років
або дитину-інваліда, працівнику, який здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, членом сім’ї — інвалідом І групи, а
також інваліду відповідно до медичного висновку.
Але від ст. 56 КЗпП відрізняється аналогічна
ст. 136 ТК, якою встановлюються особливості
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режиму роботи при неповному робочому часі.
Так, у ст. 136 ТК прямо зазначено, що при неповному робочому часі режим роботи встановлюється за погодженням між роботодавцем і працівником і може передбачати:
— неповний робочий день (зміну);
— неповний робочий тиждень;
— поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня.
Зауважимо, що наразі, незважаючи на неодноразові роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо трактування положень ст. 56
КЗпП як таких, що також дозволяють поєднання
двох вищевказаних форм, під час розгляду трудових спорів суди трактують цю норму однозначно,
виключаючи можливість поєднання неповного
робочого дня і неповного робочого тижня — адже
в нині чинній редакції ст. 56 КЗпП йдеться про те,
що за угодою між працівником і роботодавцем
може встановлюватись як під час прийняття на
роботу, так і згодом неповний робочий день або
неповний робочий тиждень (використання сполучника «або» просто виключає можливість застосування цих двох форм у поєднанні).
Також зверніть увагу на основну відмінність
неповного робочого часу від скороченого —
вона полягає у розмірах оплати праці: якщо скорочений робочий час не впливає на розмір заробітної плати (тобто працівник отримує її у
повному обсязі, так само як при нормальній
тривалості робочого часу), то оплата праці неповного робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП, ст. 123 ТК).

Ненормований робочий час
Щодо ненормованого робочого часу, то у
КЗпП про нього немає жодного слова, хоча він
наразі досі поширений на практиці. На сьогодні
в Україні є тільки один документ, який хоч якоюсь
мірою регламентує ненормований робочий день —
це Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної
додаткової відпустки за особливий характер
праці, затверджені наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 10 жовтня
1997 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7).
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Але зверніть увагу, що Рекомендації № 7 не
пройшли реєстрацію у Міністерстві юстиції України, тому вони не належать до нормативноправових документів — адже, відповідно до Указу Президента України «Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 р.
№ 493/92, нормативно-правові акти, що видаються міністерствами і зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній
реєстрації і набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. З огляду на це,
Рекомендації № 7 дійсно можуть застосовуватися лише саме як рекомендації, тобто як документ,
який не зобов’язує ані працівників, ані роботодавців його дотримуватися. Разом з цим, він все
ж таки широко застосовується на практиці й Міністерство соціальної політики України час від
часу посилається на нього у своїх листах. Оскільки ж іншого документа, який би хоч якось врегульовував питання ненормованого робочого дня,
як вже було зазначено, в Україні не існує, то й ми
змушені повернутися до цих Рекомендацій № 7.
Отже, згідно з п. 1 Рекомендацій № 7, ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється
для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників
виконує роботу понад нормальну тривалість
робочого часу (ця робота не вважається надурочною), а міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого
часу, але також колом обов’язків і обсягом
виконаних робіт (навантаженням).
Таке поняття про ненормований робочий
день, наведене в Рекомендаціях № 7, дозволяє
зробити висновок про те, що ненормований робочий день:
— не може застосовуватися до всіх без винятку працівників;
— робота понад нормальну тривалість робочого часу для працівників з ненормованим робочим днем допускається тільки при необхідності.
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STOP

ЗАБОРОНЕНО: встановлювати ненормований робочий день для працівників, зайнятих на
роботі з неповним робочим днем (але це не стосується працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня — до них ненормований
робочий день може застосовуватись).

У ТК ж, на відміну від КЗпП, дається визначення ненормованого робочого часу та уточнюється, що цей режим може застосовуватися
тільки епізодично. Якщо працівник з ненормованим робочим днем залучається роботодавцем до роботи понад норму робочого часу
систематично, така робота вважається надурочною і відповідно оплачується. Крім того,
за роботу з ненормованим робочим днем може
не тільки надаватися щорічна додаткова відпустка, але й встановлюватися підвищений розмір оплати праці (ст. 144 ТК).

Надурочні роботи
Надурочна робота — це перевищення не
тільки встановленої нормальної чи скороченої тривалості робочого часу (вона законодавчо встановлюється, як правило, лише в
розрахунку на тиждень), а й установленої
тривалості робочого дня (встановлюється на
підприємстві в порядку регулювання режиму
робочого часу).
Надурочними є такі роботи:
— при поденному обліку робочого часу — понад встановлену тривалість робочого дня або
робочої зміни;
— для працівників із скороченою тривалістю
робочого часу — понад скорочену тривалість
робочого дня;
— понад встановлену законодавством скорочену тривалість роботи напередодні святкових,
неробочих днів і вихідних днів — напередодні
святкових і неробочих днів тривалість роботи
працівників, за винятком тих, кому встановлено
скорочену тривалість робочого часу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так
і при шестиденному робочому тижні, а напере-
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додні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин;
— якщо на підприємстві застосовується підсумований облік робочого часу, то надурочною
роботою буде вважатися робота понад норми
робочого часу за обліковий період.
Тільки окремими деталями відрізняються від
чинних положення ТК про умови роботи понад
норму робочого часу (параграф 3 глави 1 книги третьої). Так, згідно з більш розгорнутим визначенням, наданим у ТК, надурочними вважаються роботи, що проводяться понад денну
норму робочого часу, встановлену законом, графіком виходу на роботу (змінності), і понад норму робочого часу за обліковий період (за підсумованого обліку робочого часу).
Відповідно до ст. 62 КЗпП та ст. 141 ТК, надурочні роботи, як правило, не допускаються.
Згідно з ч. 2 ст. 141 ТК роботодавець може застосовувати надурочні роботи тільки за письмовою згодою працівника та з обов’язковим
попереднім повідомленням виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі:
1) проведення робіт, необхідних для забезпечення оборони країни, а також для відвернення
громадського або стихійного лиха, виробничої
аварії або негайного усунення їх наслідків;
2) проведення необхідних громадських робіт
для усунення випадкових або несподіваних обставин, що порушують функціонування об’єктів
водопостачання, газопостачання, опалення,
освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку;
3) необхідності закінчення розпочатої роботи, яка внаслідок непередбачених обставин чи
випадкової затримки з технічних причин не
могла бути закінчена в нормальний робочий
час, якщо припинення її може призвести до псування або загибелі майна чи викликати загрозу
життю або здоров’ю людей, а також у разі необхідності проведення невідкладного ремонту машин, верстатів, споруд або іншого устаткування,
якщо їх несправність викликає зупинення робіт
для значної кількості працюючих;
4) необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або
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усунення простою рухомого складу чи скупчення
вантажів у пунктах відправлення і призначення;
5) продовження роботи у зв’язку з нез’явленням
на роботу працівника, якщо робота не допускає перерви. У цих випадках роботодавець зобов’язаний
негайно вжити заходів до заміни працівника.
Отже, за положеннями ТК застосування надурочних робіт можливе тільки за письмовою
згодою працівника та з обов’язковим попереднім повідомленням профспілкового органу.
Наразі ж умовою залучення працівників до надурочних робіт є лише дозвіл виборного органу
первинної профспілкової організації чи профспілкового представника підприємства (ст. 64
КЗпП), а про згоду самого працівника взагалі не
йдеться.
Також пам’ятайте, що з урахуванням особливостей організації та режиму праці перевищення встановленої тривалості робочого дня не
завжди вважається надурочною роботою. Наприклад, якщо працівник виконує роботу за наказом роботодавця або з його відома понад нормальну тривалість робочого дня, то така робота
є надурочною. Але коли працівник виконує роботу після закінчення звичайного робочого дня
за відсутності будь-якого розпорядження з боку
роботодавця, його робота не вважатиметься надурочною. Також не є надурочними роботи у режимі неповного робочого часу в межах норми
тривалості робочого часу — тобто не вважається
надурочною робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але за умови, що така робота виконується в межах встановленої законодавством
тривалості повного робочого дня. Таким чином,
працівники, які уклали трудовий договір з
умовою про неповний робочий час, не можуть взагалі залучатися до надурочних робіт.
Вони можуть залучатися до роботи понад встановлену угодою сторін тривалість робочого часу
лише на основі взаємної домовленості з оплатою роботи, виходячи із звичайних (одинарних)
розцінок або в іншому розмірі, погодженому
сторонами (п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13).
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Як чинне, так і перспективне законодавство
встановлює заборону щодо залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників, а також визначає граничні норми їх застосування.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 142 ТК до надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, неповнолітніх працівників, працівників, які
навчаються в загальноосвітніх і професійнотехнічних навчальних закладах без відриву від
роботи, — у дні занять, інших працівників, щодо
яких таку заборону встановлено трудовим законодавством. Інваліди можуть залучатися до
надурочних робіт лише за їх згодою та за умови,
що це не суперечить рекомендаціям медикосоціальної експертної комісії.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для
кожного працівника чотирьох годин протягом
двох днів підряд і 120 годин на рік (ч. 1 ст. 65
КЗпП, ч. 1 ст. 143 ТК).
При цьому роботодавець зобов’язаний вести
облік надурочних робіт, які виконуються кожним працівником.
Щодо інших новацій ТК, які стосуються робочого часу, то варто зазначити, що у ньому окрему
статтю (128 ТК) присвячено чергуванню працівників, до якого забороняється залучати вагітних
жінок, неповнолітніх працівників, інші категорії
працівників, передбачені законом. Чергування
полягає в обов’язку працівника знаходитися
на визначеному роботодавцем робочому місці
з метою вирішення невідкладних питань, не
пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також для передачі інформації. Працівник може бути залучений до чергування не частіше, ніж один раз на місяць. Час чергування у
святкові дні оплачується в подвійному розмірі незалежно від надання іншого дня відпочинку.
Відповідно до ст. 130 ТК до роботи в нічний
час також заборонено залучати вагітних жінок
і неповнолітніх працівників (за винятком працівників, які беруть участь у виконанні та/або
створенні творів мистецтва) та інші категорії
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працівників, передбачені законом. Наразі така
заборона поширюється також і на жінок, які
мають дітей до трьох років (ст. 55 КЗпП). Водночас ТК встановлено, що працівники із сімейними обов’язками (ст. 272 ТК), які мають дітей
віком до 15 років, дитину-інваліда чи здійснюють відповідно до медичного висновку догляд за хворим членом сім’ї, можуть залучатися
до роботи в нічний час лише за їх письмовою
згодою. Крім того, до такої роботи можуть допускатися інваліди за їх письмовою згодою і за
умови, що це не суперечить рекомендаціям
медико-соціальної експертної комісії.

Хоча не відрізняється від того, що наразі застосовується на практиці, але уперше на законодавчому рівні у ТК також запроваджується поділ
робочого дня на частини (ст. 134 ТК), гнучкий
режим робочого часу (ст. 135 ТК) та можливість
працівників самостійно планувати свій робочий
час (ст. 137 ТК).

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»

РЕКЛАМА
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Кодекс ділової етики
На підприємстві, великому або маленькому, завжди складається певна внутрішня
культура, незалежно від того, управляє хтось її формуванням чи ні. Однак якщо менеджмент підприємства прагне створити корпоративний простір, який поділяють всі
працівники, то необхідно цілеспрямовано працювати для формування стійкої позитивної культури. Одним з основних документів у фундаменті корпоративної культури
є Кодекс ділової етики, в якому формулюються правила поведінки працівників, спілкування з клієнтами та багато інших питань внутрішньо-корпоративного життя.

Фундамент
корпоративної культури
Будь-яке підприємство — це складний організм, основою якого є корпоративна культура.
Загалом, корпоративна культура (англ. corporate
culture) трактується як «система цінностей та
переконань, які розділяє кожен працівник підприємства та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації.
Корпоративна культура виникає в будь-якій
структурованій групі людей і чим довше існує така
група, тим сильнішою стає корпоративна культура
цієї групи.
Корпоративна культура, її принципи та завдання тісно пов’язані зі стратегією та цілями підприємства. Базовим моментом, що дає початок
становленню корпоративної культури, є чітке визначення правил гри, формалізація та регламентація відносин. Одним з таких документів — фундаментів корпоративної культури — є Кодекс
ділової етики (ділової поведінки) працівників
підприємства, введення якого дозволяє вирішити
наступні завдання:
— чіткий недвозначний опис корпоративних
норм і цінностей, прийнятих на підприємстві,
що сприяє однозначному розумінню «законів
підприємства» всіма працівниками;
— досягнення «прозорості правил гри» на підприємстві;
— виключення ситуації, коли підприємство
декларує одні принципи, а насправді проводить
зовсім іншу політику.

№ 13 (97), 1 липня 2015

Розроблення Кодексу ділової етики
Для розроблення Кодексу ділової етики доцільно створити робочу групу, до складу якої
увійдуть працівники всіх ключових підрозділів
підприємства. На стадії розроблення корисно
винести проект Кодексу ділової етики на обговорення, організувавши для цього спеціальні
семінари, наради, круглі столи за участю рядових працівників підприємства. Даний Кодекс затверджується керівником підприємства.
Як правило, Кодекс ділової етики дуже докладно описує корпоративні норми та цінності
підприємства, а також правила ділової етики
(див. Таблицю). Під час розроблення цього Кодексу необхідно приділити особливу увагу чітким і зрозумілим формулювання його положень,
щоб працівники однозначно розуміли норми та
цінності, прийняті на підприємстві.
Єдиного стандарту того, яким повинен бути
Кодекс ділової етики, не існує, оскільки цей документ дуже специфічний і його зміст залежить
від особливостей кожного конкретного підприємства (див. Зразок).
Кодекс ділової етики працівників може бути
доповнений такими розділами, як:
— політика підприємства в галузі охорони
навколишнього природного середовища;
— правила проведення нарад і зборів;
— ведення бухгалтерської звітності та фінансової документації;
— правила ведення ділової переписки;
— ставлення до конкурентів.
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Таблиця
Розділ

Зміст розділу

Вступ

Формулюються ділова філософія підприємства, основні цінності підприємства та принципи
взаємодій з персоналом, клієнтами, партнерами тощо.

Призначення документа

Визначається мета документа, наприклад, опис принципів, правил і норм поведінки, що
сприяють ефективному розвитку підприємства.

Взаємовідносини

Формулюються основні принципи взаємовідносин підприємства з працівниками, а також
працівників між собою. Наприклад, дотримання трудової дисципліни, заборона будь-яких
форм дискримінації тощо (може бути виділений окремий розділ «Робота та приватне життя»).

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів виникає в такій ситуації, коли працівник підприємства має особисту
зацікавленість, яка суперечить інтересам підприємства. У цьому розділі описуються можливі
ситуації, які можуть привести до конфлікту інтересів, наприклад, отримання особистої
матеріальної вигоди, діяльність членів сім’ї тощо, і правила поведінки в таких ситуаціях.

Взаємодія з
контрагентами (клієнтами)

У розділі формулюються правила спілкування з контрагентами, партнерами, клієнтами
підприємства, в тому числі по телефону.

Робочий час працівників

Зазначається ставлення підприємства до запізнень, роботи в надурочний час тощо.

Зовнішній вигляд
працівників

У розділі визначаються принципи та правила дрес-коду підприємства.

Робоче місце

Зазначається ставлення підприємства до прийому їжі, вживання алкоголю, паління, грі на
комп’ютері на робочому місці, а також використанню працівниками Інтернету, офісної техніки,
службового телефону та іншого обладнання в особистих інтересах.

Конфіденційність

У розділі формулюються правила роботи з конфіденційною інформацією.
Зразок

Кодекс ділової етики
Вступ
ПАТ «Романтика» (далі — Товариство) об’єднує акціонерів українських та іноземних
юридичних і фізичних осіб.
Товариство створює сприятливі умови праці для своїх працівників, є платником податків,
підтримує та розвиває соціальні програми.
Товариство — це згуртований колектив однодумців-професіоналів, які мають спільні
цілі, власні традиції та внутрішню культуру. Орієнтирами діяльності Товариства та поведінки
його працівників, є такі цінності:
— професіоналізм;
— командна робота;
— справедливість і чесність;
— ввічливість і скромність;
— прагнення до постійного розвитку;
— довіра до працівників;
— повага до клієнтів;
— відповідність винагороди результатами діяльності.
У своїй діяльності Товариство дотримується таких принципів:
— будує відносини з партнерами, клієнтами, постачальниками на основі правових, моральних та етичних норм;
— несе повну відповідальність перед клієнтами за якість своїх послуг і своєчасне виконання договірних зобов’язань;
— створює та підтримує взаємовигідні комерційні відносини з постачальниками і партнерами, керуючись принципами взаємоповаги та компромісу;
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Зразок. Продовження
— гідно оцінює трудові заслуги своїх працівників і забезпечує їм справедливу винагороду;
— забезпечує працівникам соціальні гарантії та безпечні умови праці.
Призначення документа
Мета введення в дію цього Кодексу полягає в описі та впровадженні у повсякденну практику працівників Товариства принципів, правил і норм поведінки, що сприяють ефективному
розвитку Товариства, консолідації зусиль працівників у забезпеченні високого потенціалу
Товариства та підвищенню якості професійної діяльності його працівників.
Принципи, правила та норми, наведені в цьому Кодексі, відповідають стандартам і етичним нормам ділової поведінки, прийнятим в діловому співтоваристві.
Взаємовідносини
У стабільності розвитку бізнесу, в прагненні до постійного вдосконалення Товариство
орієнтоване на довгострокову співпрацю з кожною людиною, прийнятою в колектив.
Відносини між Товариством та його працівниками регулюються чинним законодавством,
галузевими нормативними актами, колективним договором та трудовими договорами, чинними в Товаристві.
Товариство вітає доброзичливі відносини між працівниками та сприяє збереженню сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Товариство очікує від своїх працівників взаємної поваги та підтримки в колективі атмосфери вільного вираження думок, довіри та чесності. Робота в команді та зусилля всіх працівників є умовами досягнення успіху.
Товариство очікує, що всі суперечки та розбіжності працівників будуть вирішуватися в
досудовому порядку.
Керівництво Товариства заохочує звернення працівників з ідеями, відгуками та будьякими пропозиціями та проблемами.
У своїй трудовій діяльності працівники Товариства повинні керуватися такими принципами:
— дотримання трудової дисципліни;
— конструктивне спілкування, націлене на результат;
— виконання прийнятих на себе зобов’язань;
— інноваційна діяльність і постійна самоосвіта;
— самовіддача в роботі;
— наставництво, допомога молодим фахівцям і новим працівникам у професійному
становленні;
— постійний пошук і впровадження нових форм і методів організації праці;
— творчий підхід до виконуваної роботи.
Будь-які форми дискримінації (за релігійними, політичними переконаннями, статтю, віком, національної приналежності) в колективі Товариства неприпустимі.
Робота та приватне життя
Товариство жодною мірою не обмежує особисту свободу працівників і не регламентує їх
приватне життя. Кожен працівник має право вести той спосіб життя, який йому подобається.
Товариство поважає та цінує своїх працівників. Кожен працівник може розраховувати на
об’єктивну оцінку своїх здібностей і результатів праці.
Кожен працівник повинен розуміти, що ділова репутація Товариства складається в тому
числі з репутації кожного його працівника.
Конфлікт інтересів
Конфлікт інтересів виникає в такій ситуації, коли працівник Товариства має особисту зацікавленість, яка суперечить інтересам Товариства. Працівникам Товариства не слід допускати, щоб будь-які особисті інтереси впливали на їх здатність діяти в інтересах Товариства та
заважали ефективному та неупередженому виконанню ними своїх службових обов’язків.
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Зразок. Продовження
Ситуації, які призводять до виникнення конфлікту інтересів:
— робота на інших підприємствах. Товариство очікує, що працівники не будуть займати
посади або надавати будь-які послуги підприємствам, які є конкурентами Товариства;
— отримання особистої матеріальної вигоди. Товариство очікує, що працівники не отримуватимуть особисту матеріальну вигоду, пов’язану з їх службовим становищем в Товаристві,
крім вигоди, встановленої трудовим договором та внутрішніми документами Товариства;
— фінансові інтереси. Товариство очікує, що працівники не будуть брати участь у будьякому підприємстві, яке є конкурентом Товариства;
— діяльність членів сім’ї працівників Товариства може призвести до виникнення конфлікту інтересів, оскільки вони можуть вплинути на неупередженість працівників під час прийняття рішень від імені Товариства. У цьому разі Товариство очікує, що воно буде повідомлено
про конфлікт інтересів.
Просування послуг Товариства, а також придбання продукції для виробничих потреб не
повинні використовуватися в особистих цілях і не повинні переслідувати отримання подарунків, послуг або грошових винагород від конкурентів Товариства.
Подарунки й послуги повинні:
— відповідати існуючій в діловому світі практиці;
— не виходити за межі законності;
— не бути надто дорогими або в готівковій формі;
— не створювати ситуацій, які можуть зашкодити репутації працівників і Товариства в цілому.
Охорона навколишнього природного середовища та здоров’я, техніка безпеки
Товариство здійснює свою діяльність таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому природньому середовищу та здоров’ю працівників. Політика Товариства в галузі
охорони навколишнього середовища передбачає дотримання чинного законодавства з охорони навколишнього природнього середовища.
У своїй діяльності працівники Товариства повинні дотримуватися всіх заходів, що передбачаються законодавством і правилами з охорони праці та техніки безпеки.
Товариство хоче бачити своїх працівників здоровими та створює для цього необхідні
умови. Турбота працівників про своє здоров’я також розглядається як важлива складова
успіху Товариства.
Взаємодія з контрагентами
Взаємодія з контрагентами — найважливіше завдання Товариства, тому Товариство
очікує, що працівники будуть ставитися до контрагентів доброзичливо та ввічливо.
Завдання Товариства не тільки залучити контрагента, а й створити всі умови для довгострокового співробітництва з ним.
Створення найсприятливіших умов для контрагента та попереджувальне ставлення до
нього є запорукою тривалих партнерських відносин.
Зовнішній вигляд працівників
Товариство очікує, що зовнішній вигляд кожного працівника буде акуратним і охайним, а
стиль одягу — діловий (класичний). Не вітається перебування на робочому місці працівників
у спортивному або зухвалому одязі.
Робоче місце
Порядок, чистота, акуратність офісу та робочого місця створюють сприятливе враження
про Товариство.
Товариство очікує, що на робочому місці працівники не будуть грати в комп’ютерні чи
інші ігри та займатися сторонніми справами, не пов’язаними зі службовими питаннями, а
також приймати їжу, вживати алкогольні напої та палити. Куріння допустимо поза стінами
офісу в спеціально відведених для цього місцях.
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Зразок. Закінчення
Документи, що становлять комерційну таємницю Товариства, а також інші речі, документи, предмети та матеріали, використання або розголошення яких сторонніми особами може
призвести до збитку для Товариства, бажано не тримати в доступних для сторонніх людей
місцях.
Не вітається знаходження на робочому місці:
— рекламної продукції підприємств-конкурентів;
— художньої літератури, журналів і газет, які не мають відношення до службової діяльності.
Використання офісної техніки та користування Інтернетом в особистих цілях також вважається неприйнятним.
Товариство очікує, що працівники будуть дбайливо ставитися до майна підприємства.
Конфіденційність
Інформація є найважливішим надбанням Товариства. Товариство дбає про захист конфіденційної інформації, перелік якої визначений внутрішніми документами Товариства.
Несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації, використання її в особистих
цілях, для діяльності за межами Товариства або для передачі іншим особам забороняється.
Кожен працівник, що має справу з конфіденційною інформацією, повинен дотримуватися
правил зберігання документів, забезпечувати доступ до документації тільки тим працівникам, які мають на це право, припиняти всі спроби несанкціонованого отримання інформації
сторонніми особами.
Розголошення конфіденційної інформації є порушенням умов трудового договору зі
працівником з боку останнього та тягне за собою відповідальність згідно з локальними
нормативними актами Товариства та чинним законодавством.
У разі поширення працівником Товариства інформації, що ганьбить ділову репутацію
Товариства та зачіпає честь і гідність його працівників, Товариство залишає за собою право
всіма законними способами захищати власні порушені права та права своїх працівників.
Дотримання законів
Товариство є підприємством, яке дотримується принципу суворого дотримання норм
чинного законодавства України та очікує від своїх працівників аналогічного ставлення.

Під час підготовки до впровадження Кодексу
ділової етики в організаційну практику потрібно планувати та формувати комунікативні потоки, грамотно вибудовувати внутрішній «PR».
Досвід показує, що на стадії впровадження Кодексу ділової етики в практику підприємства
велику роль відіграє роз’яснювальна робота.
Інакше положення такого Кодексу не будуть
прийняті працівниками та залишаться існувати
лише на папері. Виконання положень цього Ко-
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дексу обов’язково для всіх працівників компанії
незалежно від статусу та займаного положення
в організаційній ієрархії. Інакше на підприємстві сформуються «подвійні» стандарти, а Кодекс
ділової етики перетвориться на декларативний
документ, який грає незначну роль в життєдіяльності підприємства.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
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Пільги у сфері праці
для ветеранів війни
Ще рік тому ветерани війни серед працівників українських підприємств, установ,
організацій (далі — підприємство) були відносно малочисельною категорією і
складалися переважно з колишніх «воїнів-афганців» та деяких пенсіонерів похилого віку, які були причетні до військових дій під час другої світової війни та все ще
продовжували працювати. Але події на сході України, де проводиться антитерористична операція (далі — АТО), а також Закон України «Про внесення зміни до статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від
6 травня 2014 р. № 1233-VII, який розширив коло ветеранів війни за рахунок учасників зазначених подій, призвели та продовжують призводити до поступового
збільшення чисельності ветеранів війни серед працівників підприємств. Внаслідок
цього і кадровикам у процесі своєї роботи доводиться вирішувати різні питання, які
пов’язані з особливим статусом цих працівників. Отже, що це за «статус» і чим він
відрізняє учасників АТО та інших ветеранів війни від «звичайних» працівників?

Правовий статус осіб,
причетних до участі у військових діях
Правовий статус осіб, які тією чи іншою мірою були причетні до участі у різних військових
діях, залежить від таких чинників:
— періоду відповідних військових дій, наприклад, у роки Великої вітчизняної війни, у
військових конфліктах у післявоєнний час,
в тому числі на території зарубіжних країн, під
час проведення антитерористичної операції;
— форми (характеру) участі у військових
діях, наприклад, безпосередня участь у бойових
діях, участь у забезпеченні бойових дій, праця в
тилу під час війни, перебування у концентраційних таборах;
— наслідків участі у військових діях для
здоров’я або життя, наприклад, поранення, інвалідність;
— приналежності до специфічних професійних (службових) категорій, наприклад, військовослужбовці, рядовий склад, льотний склад,
вільнонаймані працівники;
— форми визнання державою особистих заслуг під час участі у військових діях, наприклад,
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присвоєння звання героя Радянського Союзу, нагородження певними державними нагородами.
На цей час в Україні є чинними кілька законодавчих актів, які деякою мірою регулюють питання статусу різних категорій осіб, причетних
до участі у військових діях та порядок надання
їм відповідних соціальних гарантій. Основним
є Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551), одним із основних завдань якого є «надання пільг,
переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я» (ст. 1
Закону № 3551).
Для переважної більшості осіб, причетних до
участі у військових діях, встановлюється один
узагальнений статус «ветеран війни». Зокрема у
ст. 4 Закону № 3551 визначено: «Ветеранами
війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших
держав». Залежно від тих чинників, про які
йшлося вище, всі ветерани війни далі розподіляються на три основні категорії:
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— учасники бойових дій (статті 5 – 6 Закону
№ 3551);
— інваліди війни (ст. 7 Закону № 3551);
— учасники війни (статті 8 – 9 Закону № 3551).
Крім зазначених категорій ветеранів війни, у
Законі № 3551 визначаються і деякі додаткові
категорії осіб, правовий статус яких також регулюється Законом № 3551:
— особи, на яких поширюється чинність
Закону № 3351 (ст. 10) — це, як правило, члени
сімей загиблих (померлих, чи які безвісти пропали) ветеранів війни;
— особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (ст. 11) — особи нагороджені
орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи,
нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої
Вітчизняної війни 1941 – 1945 років.
Існують в Україні і деякі інші категорії осіб,
причетних до воєнних дій, правовий статус яких
визначається іншими спеціальними законодавчими актами:
— «дитина війни» — особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше
18 років (Закон України «Про соціальний захист
дітей війни» від 18 листопада 2004 р. № 2195-IV,
далі — Закон № 2195);
— «жертва нацистських переслідувань» —
особи, які в роки Великої Вітчизняної війни та
Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного характеру, ворожого
ставлення до націонал-соціалізму (Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від
23 березня 2000 р. № 1584-III, далі — Закон
№ 1584).

Документи
для підтвердження статусу
Документами, які підтверджують наявність
відповідного статусу згідно зі ст. 18 Закону
№ 3551 є посвідчення. Їхні зразки встановлено
Постановою Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) від 12 травня 1994 р. № 302, яка передба-
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чає такі основі види посвідчень для ветеранів
війни, зразки яких кадровики можуть подивитися у додатку 2 до зазначеної Постанови:
— «Посвідчення учасника бойових дій»;
— «Посвідчення інваліда війни»;
— «Посвідчення учасника війни»;
Особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, видається одне із зазначених
посвідчень для відповідної категорії ветерана
війни.
Особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551 видаються посвідчення з написом
«Посвідчення члена сім’ї загиблого».
Зауважимо, що зразки зазначених посвідчень
як і відповідний статус ветерана війни є однаковими для всіх відповідних осіб незалежно від
того, чи брали вони, наприклад, участь у бойових діях під час Другої світової війни, війни в
Афганістані або АТО. Виняток становить тільки
податкове законодавство, яке може встановлювати відповідні пільги, наприклад, для учасників бойових дій, залежно від періодів їх участі у
бойових діях (у період Другої світової війни або
після неї).
Зазначені посвідчення не слід плутати із довідками про участь у бойових діях під час АТО,
які також може мати працівник. Такі довідки
видаються уповноваженими органами для
пред’явлення їх відповідними особами на спеціальні комісії для встановлення їм статусу
учасника бойових дій відповідно до постанови
КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення» від 20 серпня 2014 р. № 413. Тобто
зазначена довідка сама по собі не є підтвердженням наявності у працівника статусу учасника
бойових дій, а є тільки підставою (доказом) для
відповідної комісії для прийняття рішення про
надання такого статусу.
Приналежність осіб до інших категорій осіб
причетних до військових дій підтверджується
наступним чином:
— «діти війни» — проставляється регіональними органами праці та соціального захисту
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населення штамп «дитина війни» у пенсійному посвідченні відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України праці
від 5 квітня 2006 р. № 107. У разі ламінованого
посвідчення — видаються тимчасові довідки;
— «жертви нацистських переслідувань» —
видається відповідне посвідчення органами праці та соціального захисту населення згідно з постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1467.
Крім того, з метою налагодження обліку даних про пільгові категорії населення за соціальною ознакою, відповідно до постанови КМУ від
29 січня 2003 р. № 117 створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають
право на пільги (далі — ЄДАРП), підтриманням
якого в актуальному стані займаються органи
праці та соціального захисту.
На підприємстві відповідна інформація щодо
наявності у працівника певних пільг заноситься
до їхніх Особових карток у розділ «Додаткові відомості» за формою П-2 або для державних
службовців — П-2 ДС (до 1 січня 2016 року).
У відповідній графі вказується, до якої пільгової категорії відноситься працівник (наприклад,
«учасник бойових дій»), номер посвідчення,
дата видачі (у форматі «дд. мм. рррр») та назва
органу, який його видав.
Кадровикам слід ретельно перевіряти відповідні документи і, в разі наявності сумнівів щодо
їх автентичності (у зв’язку з непоодинокими випадками використання фальшивих посвідчень),
звертатися до органів, які видали посвідчення,
або до органів праці та соціального захисту.
Згідно з Положенням про ЄДАРП, органи праці
і соціального захисту, серед іншого, надають
консультації пільговикам, підприємствам та організаціям, що надають послуги.

Основні пільги
та соціальні гарантії
Конкретна кількість, обсяг і зміст пільг та гарантій у сфері праці залежить від тієї пільгової категорії, до якої належить відповідний працівник.
Так, для учасників бойових дій відповідними пунктами ст. 12 Закону № 3551 встановлено такі пільги та соціальні гарантії безпосередньо у сфері праці:
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— п.11: виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
— п. 12: використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
— п. 13: переважне право на залишення на
роботі при скороченні чисельності чи штату
працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації.
Крім цього, їм надаються і деякі пільги у сферах, які умовно можна позначити, як суміжні із
сферою праці. Це пов’язано з тим, що деяким
кадровикам доводиться вирішувати також питання, що пов’язані зі сферою освіти (професійне навчання, підвищення кваліфікації і т. д.),
охороною здоров’я (медичні огляди, професійні
захворювання тощо). Відповідні пільги для учасників бойових дій у зазначених сферах передбачено у таких пунктах ст. 12:
— п. 8: користування при виході на пенсію
(незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні
місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
— п. 9: щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
— п. 10: першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та
першочергова госпіталізація;
— п. 22: учасникам бойових дій на території
інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних
навчальних закладів і на курси для одержання
відповідних професій.
Для інвалідів війни у ст. 13 Закону № 3551
встановлені аналогічні пільги у сфері праці, як і
учасникам бойових дій, але в деяких випадках їх
надання здійснюється не в «першочерговому
порядку», а «позачерговому». Так, наприклад,
п. 9 ст. 13 Закону № 3551 передбачає «позачергове обслуговування інвалідів війни амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергову їх госпіталізацію».
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Крім того, для них передбачені і деякі специфічні пільги — наприклад, у п. 13 ст. 13 Закону
№ 3551 зазначено, що інваліди війни мають
право на позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
Для учасників війни відповідні пільги передбачені у ст. 14 Закону № 3551, і у багатьох випадках вони також аналогічні пільгам для учасників бойових дій. Разом з цим, їх зміст та
кількість деякою мірою звужено. Так, для учасників війни, наприклад, відсутні пільги щодо
переважного права залишення на роботі при
скороченні штату підприємства, а також щодо
переваг при вступі у навчальні заклади.
Для осіб, на яких поширюється чинність Закону № 3551, відповідні пільги передбачені у
ст. 15 Закону № 3551 і у багатьох випадках вони
також аналогічні пільгам, які встановлені для
учасників бойових дій, в тому числі й щодо права
на залишення на роботі при скороченні штату підприємства. Крім цього, передбачені деякі особливості пільг щодо вступу цієї категорії до навчальних закладів — зокрема, п. 23 ст. 15 Закону
№ 3551 їм надається право на вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за
якими здійснюється за рахунок коштів відповідно
державного та місцевих бюджетів (зверніть увагу,
що ця пільга надається зазначеним у п. 1 ст. 10
Закону № 3551 дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням
на території інших держав під час цих дій та конфліктів).
Для осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (ст. 16 Закону № 3551) на відміну від інших категорій, пільги щодо першочергового та безоплатного медичного обслуговування поширюються не тільки на них особисто,
але і на членів їх сім’ї (п. 3 ст. 16 Закону № 3551).
Обсяг і зміст інших пільг і гарантій приблизно
такий же, як для учасників бойових дій та інвалідів війни. Проте формулювання їхнього змісту
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та обсягу безпосередньо у сфері праці у відповідних пунктах ст. 16 Закону № 3551 має деякі
особливості порівняно з іншими категоріями
ветеранів війни:
— п. 20: переважне право на залишення на
роботі при скороченні чисельності чи штату
працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування при ліквідації
підприємства, установи чи організації;
— п. 21: безоплатне навчання і перенавчання
нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних
закладах і на курсах;
— п. 22: надання зазначеним особам щорічної
оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном
до трьох тижнів на рік у зручний для них час.
Для «дітей війни» відповідно до ст. 5 Закону
№ 2195 передбачені приблизно такі самі пільги
у сфері праці, як і для «ветеранів війни» (за винятком переважного права щодо вступу до навчальних закладів та першочергового медичного обслуговування).
«Жертвам нацистських переслідувань» (колишнім неповнолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) надаються приблизно такі ж пільги щодо медичного обслуговування
та у сфері праці, як і учасникам бойових дій (ст. 61
Закону № 1584. Колишнім неповнолітнім, яким
на момент ув’язнення не виповнилося 14 років, та
визнаним інвалідами, передбачаються пільги, які
є подібними до пільг для інвалідів війни (ст. 62
Закону № 1584). Пільги іншим категоріям жертв
та членам сімей померлих жертв подібні до пільг
відповідно для учасників війни та осіб, на яких
поширюється дія Закону № 1584 (ст. 63, 64).
Крім того, окремі зазначені пільги і соціальні
гарантії у сфері праці для осіб причетних до військових дій фактично «продубльовані» й в інших
законодавчих актах України (Кодекс законів про
працю України, Закон України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР тощо).
Також іншими актами законодавства можуть
бути передбачені додаткові пільги і соціальні
гарантії, наприклад:
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— підприємства з видобутку вугілля та вуглебудівні підприємства безоплатно надають інвалідам і ветеранам війни та праці вугілля на побутові потреби у розмірі, що визначається
колективним договором (ст. 43 Гірничого закону України);
— військовослужбовці, особи начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ, які
брали участь у бойових діях, а також ті, які стали
інвалідами, а також батьки і дружини (якщо
вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби чи
після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових
обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обовязку, мають право на пенсію:
чоловіки — після досягнення 55 років, стаж роботи не менше 25 років; жінки — після досягнення 50 років, стаж роботи не менше 20 років
(ст. 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII);
— звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку (ст. 20 Закону України
«Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР).

На що ще слід звернути
увагу кадровикам
Кадровикам не слід плутати згадані вище соціальні гарантії для ветеранів війни із соціальними гарантіями, які надаються працівникам
призваним «під час мобілізації, на особливий
період» відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (збереження місця роботи, середнього заробітку тощо). Інколи таких
«призваних працівників» також називають
«учасниками АТО», але, по-перше, не всі такі
призвані працівники у подальшому потрапляють саме у зону АТО, а не в інші «більш спокійні» регіони України. А по-друге, чинним за-
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конодавством не передбачений окремо статус
саме «учасника АТО», який би надавав якісь інші
(додаткові) соціальні гарантії у сфері праці поза
межами тих гарантій, які надаються «призваним під час мобілізації, на особливий період»
особам або «ветеранам війни», до яких належать, серед іншого, і ті ветерани, які брали
участь у бойових діях саме у зоні АТО.
Під час вирішення різних питань щодо соціального захисту ветеранів війни слід також
враховувати і деякі інші положення чинного законодавства, які поширюються на всі категорії
ветеранів війни. Зокрема, такі положення можуть бути спрямовані на додаткові гарантії соціального захисту відповідної категорії працівників, врегулювання деяких спірних питань щодо
застосування чинного законодавства, а також на
забезпечення дієвих засобів контролю його виконання. Наведемо основні з таких положень, що
містяться у відповідних статтях Закону № 3551:
— ст. 17: Підприємства, установи і організації, де працювали ветерани війни, подають допомогу в організації та фінансуванні ритуальних послуг при похованні ветеранів;
— ст. 19: Громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього Союзу РСР, які є ветеранами війни, користуються всіма пільгами і
перевагами, передбаченими цим Законом, у
разі переїзду на постійне місце проживання в
Україну;
— ст. 22: Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути
оскаржені до районної державної адміністрації,
виконавчого комітету міської Ради або до районного (міського) суду;
— ст. 23: Посадові особи і громадяни, винні в
порушенні законодавства про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть відповідальність згідно з законодавством України.
Наприкінці ще раз підкреслимо, що є пільги,
якими користуються усі ветерани війни, а є такі,
які надані лише їх окремим категоріям. Для
зручності основні з цих пільг викладені у вигляді
таблиці у Додатку 1 та Додатку 2.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин
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виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності працюючим інвалідам
війни в розмірі 100 процентів середньої
заробітної плати незалежно від
стажу роботи виплата працюючим
інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд
або до 5 місяців протягом календарного
року, а також допомоги по державному
соціальному страхуванню за весь
період перебування в санаторії з
урахуванням проїзду туди і назад у
разі, коли для лікування не вистачає
щорічної і додаткової відпусток
позачергове працевлаштування за
спеціальністю відповідно до підготовки
та висновків медико-соціальної
експертизи

безоплатне позачергове щорічне
забезпечення санаторно-курортним
лікуванням з компенсацією вартості
проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад

Інваліди війни
та прирівняні до них особи

виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 процентів
середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи

Особи, на яких поширюється
чинність Закону «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
безоплатне забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням або одержання
компенсації вартості
самостійного санаторнокурортного лікування

Особи, які
мають особливі
заслуги перед
Батьківщиною
безоплатне
першочергове
забезпечення
санаторнокурортним
лікуванням

безоплатне навчання
учасникам бойових дій на
і перенавчання нових
території інших держав
професій за місцем
надається право на позароботи в учбових
конкурсний вступ до вищих
закладах системи
навчальних закладів та
державної підготовки
переважне право на вступ
і перепідготовки
до професійно-технічних
кадрів, а також у
навчальних закладів і
платних навчальних
на курси для одержання
закладах і на курсах
відповідних професій
Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації
Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час
Пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

безоплатне забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням або
одержання компенсації
вартості самостійного
санаторно-курортного
лікування
виплата допомоги
по тимчасовій
непрацездатності в
розмірі 100 процентів
середньої заробітної
плати незалежно від
стажу роботи

Учасники бойових дій
та особи, прирівняні
до них

Пільги ветеранам війни

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації
вартості самостійного
санаторно-курортного
лікування
виплата допомоги
по тимчасовій
непрацездатності в
розмірі 100 процентів
середньої заробітної
плати незалежно від
стажу роботи

Учасники війни

Додаток 1
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Додаток 2
Відпустки ветеранам війни
Категорія
Учасники бойових дій
та особи, прирівняні
до них
Інваліди війни
та прирівняні до них
особи
Особи, на яких
поширюється чинність
Закону «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»
Особи, які мають
особливі заслуги перед
Батьківщиною
Учасники війни

Додаткова відпустка
із збереженням заробітної
плати
14 календарних днів на рік

14 календарних днів на рік

Відпустка без збереження
заробітної плати
до 14 календарних днів
щорічно
до 14 календарних днів
щорічно

—

до 14 календарних днів
щорічно

—

до 21 календарного дня
щорічно

—

до 14 календарних днів на рік

РЕКЛАМА
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 17 червня 2015 р. № 423

Про затвердження Положення
про Міністерство соціальної політики України

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про Міністерство соціальної політики України, що додається.

Набуття чинності:

Прем’єр-міністр України

з дня офіційного опублікування, орієнтовно —
17 липня 2015 року

Інд. 73

Остання редакція:
17 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено нове Положення про Міністерство соціальної політики
України, в якому визначено
сфери діяльності цього міністерства, його основні завдання та повноваження, принципи
взаємодії з іншими державними органами, а також порядок
призначення і звільнення та
права й обов’язки його керівника.

А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 423
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство соціальної політики України
1. Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового
державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, соціального захисту,
волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, захисту прав
депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, а також забезпечує
формування та реалізацію державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими
засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації поховання, соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової
служби, та учасників антитерористичної операції, у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого
нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства
про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в
частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної
допомоги.
2. Мінсоцполітики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами
Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Мінсоцполітики є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики:
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— у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового
державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, а
також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної допомоги, соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати;
— щодо соціального захисту, зокрема інвалідів, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та
жертв політичних репресій;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики:
— щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню;
— щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної
реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг,
організації поховання, а також соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з
військової служби, та учасників антитерористичної операції;
— у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду;
— щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих
осіб;
— щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;
3) здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.
4. Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних
органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших
актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної
Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій;
6) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, зокрема в умовах особливого періоду та під час введення правового режиму надзвичайного або воєнного стану;
7) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Мінсоцполітики, зокрема щодо їх підготовки до функціонування в умовах особливого періоду та під час введення правового
режиму надзвичайного або воєнного стану;
8) визначає щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також для осіб, що належать до основних
соціальних і демографічних груп населення; готує та вносить пропозиції щодо затвердження розміру прожиткового мінімуму у
державному бюджеті з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін;
9) проводить координаційно-аналітичну роботу з подолання бідності, готує пропозиції щодо вдосконалення методики проведення оцінки бідності та проводить моніторинг показників бідності;

24

№ 13 (97), 1 липня 2015

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

10) бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою визначення соціальних наслідків виконання програм, у тому числі щодо їх впливу на соціальний захист населення та використання трудових ресурсів, розглядає і
погоджує проекти концепцій та програм;
11) бере участь у проведенні щороку аналізу стану виконання державних цільових програм у частині використання трудових ресурсів, готує пропозиції щодо їх подальшого виконання або припинення виконання, бере участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки соціальних наслідків їх
виконання;
12) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення державної політики щодо демографічного розвитку, в тому числі підвищення рівня народжуваності та розвитку сім’ї; поліпшення здоров’я населення, подолання
негативних наслідків старіння населення, регулювання міграційних потоків;
13) аналізує стан ринку праці, готує пропозиції щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення;
14) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо зайнятості населення, у тому числі надання громадянам
додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, щодо попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, соціального
захисту від безробіття, професійного навчання, регулювання трудової міграції громадян України;
15) здійснює в установленому порядку повідомну реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних (обласних та республіканської) колективних угод;
16) здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням
суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;
17) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються
з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу відповідно до
закону;
18) розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних
службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, погоджує
галузеві кваліфікаційні характеристики; розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо
внесення до нього змін; готує пропозиції щодо організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми
праці;
19) проводить моніторинг у сфері оплати та нормування праці;
20) здійснює контроль за діяльністю Пенсійного фонду України з ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
21) здійснює державне регулювання та нагляд за дотриманням закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у
солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
22) здійснює державний нагляд у сферах загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування, погоджує структуру органів
зазначених фондів, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські
витрати фондів;
23) погоджує порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду соціального страхування,
на депозитних рахунках банківських установ;
24) вносить органу, який призначив директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, пропозиції щодо звільнення директора у разі невиконання ним завдань і функцій, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»;
25) подає в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проекти бюджетів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування;
26) проводить аналіз виконання державних соціальних гарантій, які передбачають надання соціального захисту, що включає
матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом;
27) координує діяльність центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального діалогу, з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин,
взаємодії з Національною тристоронньою соціально-економічною радою;
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28) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не
мають можливості їх утримувати або місце проживання чи перебування батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим
особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення;
29) організовує роботу з призначення та виплати передбаченої законодавством державної соціальної допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
не мають можливості їх утримувати або місце проживання батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони
здоров’я потребують постійного стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення, а також надання субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, компенсації шахтарям за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла;
30) здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги;
31) визначає потребу в утворенні державних установ соціального обслуговування населення, соціальної та професійної
реабілітації інвалідів, організацій, що надають соціальні послуги соціально вразливим верствам населення, та координує роботу
з їх утворення;
32) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних
життєвих обставинах, особам похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, іншим соціально вразливим верствам населення;
33) здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту;
34) організовує підготовку та проведення державних свят, пам’ятних дат, відзначення на державному рівні міжнародних днів,
що стосуються інвалідів, жертв нацистських переслідувань;
35) проводить моніторинг стану забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки і вартості самостійного санаторно-курортного лікування, а також аналіз
відповідності розмірів такої компенсації їх фактичним витратам;
36) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про
права інвалідів;
37) співпрацює з громадськими організаціями інвалідів і ветеранів, проводить моніторинг здійснення такими організаціями
заходів, аналізує їх ефективність;
38) визначає за участю громадських організацій інвалідів рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій
населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших
об’єктів і послуг та вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції
щодо створення безперешкодного середовища;
39) аналізує стан наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині забезпечення інвалідів
санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації на
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та
вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
40) проводить моніторинг стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту сімей та дітей, інвалідів, людей
похилого віку, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв
нацистських переслідувань та політичних репресій, учасників антитерористичної операції;
41) організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
42) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, контроль за виробництвом технічних та інших засобів реабілітації;
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43) визначає кваліфікаційні вимоги до підприємств, що забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
а також надають послуги з післягарантійного ремонту таких засобів;
44) визначає правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для інвалідів і дітей-інвалідів, підприємств та установ протезної галузі, і забезпечує оптимізацію та розвиток їх мережі;
45) бере разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
46) організовує роботу з виплати інвалідам грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів
та транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування,
а також із забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями;
47) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
48) організовує роботу з комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань у громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням високовартісних медичних технологій;
49) організовує та координує роботу з визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
50) організовує в межах повноважень, передбачених законом, безоплатне харчування дітей на радіоактивно забруднених
територіях та виплату компенсації сім’ям з дітьми, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
51) організовує роботу з виплати передбаченої законодавством компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
52) забезпечує формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
53) спрямовує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади на
усунення обставин (умов), що сприяли внутрішньому переміщенню осіб, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб,
сприяння поверненню таких осіб до залишеного місця проживання та їх реінтеграції;
54) координує роботу із забезпечення житлом ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
55) організовує та координує роботу із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа; інвалідів по зору та слуху; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах
місцевого самоврядування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених
від населених пунктів військових гарнізонів;
56) здійснює координацію роботи із соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної
реабілітації;
57) здійснює загальну координацію соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарання на підставах, передбачених
законом;
58) здійснює заходи щодо організації прийому, облаштування та адаптації депортованих за національною ознакою осіб, які
повернулися в Україну;
59) координує роботу з підготовки і здійснення центральними і місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
60) вивчає та аналізує проблеми депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, розробляє заходи
щодо їх культурного та мовного розвитку;
61) організовує і проводить роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім’ям, сім’ям (особам),
які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям та
дитячим будинкам сімейного типу, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
62) здійснює управління у сфері соціальної роботи із сім’ями, дітьми;
63) організовує роботу з виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних
послуг та здійснення соціального супроводження таких сімей (осіб), визначає порядок здійснення соціального супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
64) забезпечує функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також на її базі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і
пенсійного забезпечення з використанням електронної соціальної картки, ведення Централізованого банку даних з проблем
інвалідності та банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про сім’ї потенційних усиновителів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
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65) веде централізований облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а
також облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, — кандидатів в усиновлювачі та дітей, усиновлених ними;
66) надає в установленому порядку громадянам України, іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, — кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, а також направлення для знайомства з
дитиною за місцем її проживання;
67) видає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, — кандидатам в усиновлювачі згоду на
усиновлення дитини для подання до суду;
68) проводить роботу із соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них,
соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контролює та координує діяльність служб у справах
дітей; проводить координаційно-аналітичну роботу щодо діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
69) здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, а також забезпечує дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;
70) сприяє розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
71) організовує в межах повноважень, передбачених законом, оздоровлення і відпочинок дітей;
72) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності щодо виїзду груп дітей за кордон на
оздоровлення і відпочинок, а також надає згоду на виїзд груп, до складу яких входять діти з різних регіонів України;
73) проводить моніторинг та узагальнює результати здійснення заходів щодо оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном;
74) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, координацію заходів, що здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей;
75) створює та веде Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, сприяє розвитку мережі таких закладів;
76) організовує в межах повноважень, передбачених законом, проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, надає їм відповідну методичну допомогу;
77) вживає заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
78) сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
79) сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у забезпеченні волонтерської діяльності;
80) поширює інформацію про стан виконання галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської
діяльності;
81) оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають для провадження своєї
діяльності волонтерів, зокрема ті, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності
на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації;
82) сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику
роботи у сфері волонтерської діяльності;
83) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
84) формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності;
85) узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності;
86) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення
кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади;
87) організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
88) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо
забезпечення гендерної рівності;
89) організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків;
90) проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних
сферах життя суспільства;
91) вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення;
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92) веде облік випадків дискримінації за ознакою статі, узагальнює інформацію про такі випадки і вносить пропозиції щодо
їх усунення;
93) координує діяльність уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ, органів опіки і піклування із запобігання насильству в сім’ї;
94) узагальнює відомості про насильство в сім’ї, визначає потребу в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства
в сім’ї в регіонах;
95) здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї;
96) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім’ї;
97) приймає і розглядає заяви та повідомлення про факти вчинення насильства в сім’ї і реальну загрозу його вчинення;
98) направляє жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім’ї;
99) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо
укладення, денонсації таких договорів, у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори України та
забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики;
100) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України
до законодавства ЄС;
101) бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів;
102) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з визначення стратегії соціальної політики,
зокрема класифікації професій і методики розроблення професійних стандартів, зайнятості населення та трудової міграції,
трудових відносин, загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійного забезпечення, соціального діалогу, соціального захисту населення, зокрема інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ветеранів війни, а також соціальних послуг, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
103) інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з
питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики;
104) здійснює визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною
допомогою;
105) здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим
використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;
106) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за діяльністю Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
107) веде Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги;
108) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання
гуманітарної допомоги;
109) приймає (скасовує) рішення про надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, доцільність надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяє
у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також веде облік і здійснює контроль за використанням такої допомоги;
110) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
111) виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
112) здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті, для підтримки громадських організацій інвалідів та
ветеранів, що мають статус всеукраїнських;
113) спрямовує, координує та контролює діяльність Фонду соціального захисту інвалідів;
114) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Мінсоцполітики з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх
здійсненням в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Мінсоцполітики, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його
управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінсоцполітики;
3) контролює діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики;
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4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці,
контроль за її збереженням в апараті Мінсоцполітики;
7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави;
8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінсоцполітики, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики;
9) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
6. Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів
статистики — статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до
його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку
та іншими технічними засобами.
7. Мінсоцполітики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними
органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими
та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і
міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
8. Мінсоцполітики в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України,
актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Мінсоцполітики, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
Накази Мінсоцполітики нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством
порядку.
Накази Мінсоцполітики, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними
органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності
та громадянами.
9. Мінсоцполітики очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Мінсоцполітики, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до
компетенції Мінсоцполітики;
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3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
— забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність
яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
— визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органів;
— вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посаду керівників центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів — пропозиції щодо кандидатур на посади їх заступників;
— погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;
— погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;
— доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти
їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;
— порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;
— ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних
органів виконавчої влади та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління зазначених центральних органів виконавчої влади;
— ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління зазначених центральних органів виконавчої влади;
— приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує
і координує Міністр, та їх територіальних органів;
— заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр, завдань і планів їх роботи;
— визначає структурний підрозділ апарату Мінсоцполітики, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— визначає посадових осіб Мінсоцполітики, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
— визначає порядок обміну інформацією між Мінсоцполітики та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;
— вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
4) визначає пріоритети роботи Мінсоцполітики та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його
роботи, звіти про їх виконання;
5) відповідно до компетенції організовує та контролює в апараті Мінсоцполітики виконання Конституції та законів України,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінсоцполітики;
7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінсоцполітики та центральні органи
виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
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8) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики;
9) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;
10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінсоцполітики, призначає на посаду і звільняє з
посади в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає
рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) вносить у разі неприйняття протягом двох місяців правлінням Фонду соціального страхування рішення про призначення
директора виконавчої дирекції таку кандидатуру для затвердження Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетом
Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання загальнообов’язкового державного соціального страхування;
12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, затверджує їх положення (статути), призначає на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій і
звільняє з посади їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;
13) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;
14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх
заступників;
15) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінсоцполітики;
16) представляє Мінсоцполітики у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та
за її межами;
17) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра — керівника апарату, розподіл
повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
18) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінсоцполітики доручення;
19) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Мінсоцполітики;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази Мінсоцполітики;
22) погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Мінсоцполітики може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мінсоцполітики.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінсоцполітики
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінсоцполітики затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Мінсоцполітики затверджується Міністром.
Штатний розпис і кошторис Мінсоцполітики затверджуються заступником Міністра — керівником апарату за погодженням
з Мінфіном.
13. Мінсоцполітики є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
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ПОСТАНОВА
від 17 червня 2015 р. № 413

Про порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
з дня офіційного опублікування, орієнтовно —
10 липня 2015 року

Остання редакція:
17 червня 2015 року

Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною
особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
одним із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься
до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Найсуттєвіше:
Цією Постановою нарешті визначено, як роботодавець має
повідомляти про прийняття
працівника на роботу територіальні органи Державної
фіскальної служби — для
цього їм слід надати заповнену форму відповідного Повідомлення, яка міститься у
додатку до Постанови, в один
із запропонованих способів
(за допомогою засобів електронного зв’язку чи на паперових носіях).
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Прем’єр-міністр України

А. Яценюк
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скасовуюче

Д

Д

М М

Р

Р

Р

МП (за наявності)
13. Головний бухгалтер

12. Керівник

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта**)

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта**)

(підпис)

(підпис)

Р

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

________________

2. Тип: початкове

(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

7. Номер
5. Реєстраційний номер облікової
наказу або роз6. Прізвище, ім’я,
картки платника податків або сепорядження
по батькові застрахованої особи про прийняття
рія та номер паспорта**
на роботу

10. Дата формування повідомлення у страхувальника

1
2
3
4
5
6

3. Порядковий
номер

№ аркуша повідомлення ___________

9. Дата початку роботи

11. Кількість заповнених рядків на аркуші

8. Дата видання наказу
або розпорядження про
прийняття на роботу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Категорія
особи*
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1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413
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ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

ОХОРОНА ПРАЦІ

Пункт охорони здоров’я
на підприємстві
Утворення пункту охорони здоров’я (далі — здоровпункт) на підприємстві не є
обов’язковим для роботодавців, але у деяких випадках має значні «плюси». Так,
наприклад, медичне обслуговування працівників на підприємстві певною мірою
скоротить відсоток витрат часу на відвідування ними лікарень, а крім того, унеможливить наявність (чи, принаймні, значно зменшить кількість) «псевдохворих» працівників. Також завчасне надання медичної допомоги знизить ризики та ступені
відповідальності з питань охорони праці у разі виникнення на підприємстві небезпечної для життя та здоров’я людей ситуації. Отож, з’ясуємо, де та як варто створювати здоровпункти, яким має бути їх персонал, а також які елементарні правила
надання першої медичної допомоги повинен знати кожен працівник.

Створення та умови
функціонування
Звісно, утворення здоровпунктів на підприємствах є корисною та раціональною справою,
проте зрозуміло, що для цього знадобляться
певні кошти. У зв’язку з цим на практиці здебільшого створення здоровпунктів притаманне великим підприємствам зі значною кількістю працівників або ж з певною специфікою
роботи.
Функціонування здоровпунктів, як і багатьох інших закладів сфери охорони здоров’я,
регламентується певною низкою нормативно-правових актів. Так, наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ)
від 28 жовтня 2002 р. № 385 (далі — Наказ № 385),
затверджено, зокрема, Перелік закладів сфери
охорони здоров’я (далі — Перелік закладів).
Згідно з п. 2 Пояснення до цього Переліку закладів, здоровпункт створюється на підприємствах
(установах, організаціях) і входить до складу
амбулаторії чи поліклініки — тобто є їх підрозділом. Відповідно до наказу МОЗ «Про штатні
нормативи та типові штати закладів охорони
здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33, підприємства, при яких створюються здоровпункти, мають безоплатно надавати й утримувати при-
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міщення здоровпункту та забезпечувати його
опаленням, електроенергією, водопостачанням,
охороною, прибиранням і ремонтом.
Медичний персонал здоровпунктів (крім державних навчальних закладів і підприємств для
інвалідів і об’єктів з особливим режимом роботи) утримується за рахунок підприємств.
Від редакції.
Загалом існує два способи утворення здоровпункту:
коли його працівники перебувають у трудових відносинах
з підприємством, при якому утворюється здоровпункт, і
коли — ні. Вище було описано саме другий варіант, коли
здоровпункт створюється на підприємстві лише організаційно (виділяється приміщення і т. п.), натомість як медичний персонал здоровпункту є працівниками поліклініки або амбулаторії. Зрозуміло, що цей спосіб є менш
клопітним та витратним для підприємства, оскільки для
відкриття такого здоровпункту необхідно лише знайти та
облаштувати належним чином приміщення для нього, а
діяльність здоровпункту здійснюватиметься на основі договору між підприємством та відповідним органом охорони здоров’я. Водночас, за бажанням власника, цілком
можливе відкриття здоровпункту і самим підприємством — тоді здоровпункт знаходитиметься на балансі
підприємства (тобто буде його структурним підрозділом
й підпорядковуватиметься керівництву підприємства,
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а його працівники перебуватимуть у трудових відносинах саме з підприємством, а не з будь-якою амбулаторією чи поліклінікою). Але для надання медичних послуг
таким здоровпунктом буде необхідно отримати ліцензію
на право здійснення медичної практики (ліцензія при
цьому може видаватися на юридичну особу — підприємство в цілому як на одного суб’єкта ліцензування), а також провести його державну акредитацію, порядок якої
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. № 765 (перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки після початку
діяльності медичного закладу, а в подальшому — кожні
три роки). Окрім цього, оскільки здоровпункт створюється
на підприємстві для забезпечення медичного обслуговування працівників (можливо — також і членів їх сімей),
в окремому розпорядчому документі (наприклад, наказі
про надання послуг здоровпунктом) необхідно відобразити порядок надання медичних послуг працівникам та
можливість й умови надання таких послуг іншим особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.
Відповідно до листа МОЗ від 24 березня 2014 р.
№ 17/7755 здоровпункти мають надавати вторинну (спеціалізовану) допомогу. Згідно зі ст. 352
Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р.
№ 2801-XII вторинна (спеціалізована) медична
допомога — це медична допомога, яка надається
в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів
загальної практики — сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і
передбачає надання консультації, проведення
діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до
медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги.

Працівники здоровпункту
та їх обов’язки
Звісно, якщо у здоровпункті на підприємстві
працює персонал, що входить до штату амбула-
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торії чи поліклініки, то перейматися назвами
їхніх посад та обов’язками не має сенсу — адже
все одно вони не є працівниками підприємства.
Інша справа, якщо здоровпункт утворений безпосередньо самим підприємством (тобто є його
структурним підрозділом) — тоді працівники
здоровпункту перебувають з таким підприємством у трудових відносинах.
Відповідно до ст. 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники підприємства зобов’язані чесно і сумлінно, своєчасно і
точно виконувати розпорядження роботодавця,
дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону
праці, дбайливо ставитися до майна власника, з
яким укладено трудовий договір. Згідно зі
ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємстві встановлюється правилами внутрішнього
трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника (уповноваженого ним органу) і первинної профспілкової організації на підставі типових правил.
Таким чином, для закріплення за окремими
працівниками конкретних посадових обов’язків,
необхідно передбачити відповідні положення в
посадових інструкціях, а робочий розпорядок
для здоровпункту — в правилах внутрішнього
трудового розпорядку.
Щодо назв професій і посад, які можуть застосовуватися в здоровпункті, то тут слід звернути
увагу на Перелік лікарських посад у закладах
охорони здоров’я, затверджений Наказом № 385
(далі — Перелік посад). Так, серед цього Переліку посад, зокрема, наявні такі посади як «Лікар
пункту охорони здоров’я» та «Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці» з кодом Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) 2221.2. Основні
обов’язки цих працівників дивіться у Таблиці 1.
З огляду на те, що обидва лікарі мають право
керувати певним допоміжним медичним персоналом, то, у разі потреби, логічним може бути
введення до штатного розпису інших працівників, наприклад, «Молодшої медичної сестри (санітарки, санітарки-прибиральниці, санітаркибуфетниці та ін.)» з кодом КП 5132, а також
«Сестри-господині» з кодом КП 4131 (зверніть
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Таблиця 1
«Лікар пункту охорони здоров’я»

«Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці»

Здійснює планові лікувально-оздоровчі та санітарногігієнічні заходи за вказівками лікаря-терапевта цехової
лікарської дільниці. Надає швидку та невідкладну медичну
допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями
лікарських засобів. Вивчає умови праці співробітників
підприємства, виявляє ділянки з наявністю шкідливих
факторів з метою профілактики професійних захворювань.
Контролює виконання адміністрацією цеху рекомендацій
лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці та працівників
санітарно-епідеміологічної служби щодо поліпшення
санітарно-гігієнічних умов праці, переведення працівників на
іншу роботу тощо. Проводить навчання працівників методам
взаємодопомоги при травмах. Забезпечує проведення
профілактичних оглядів працівників підприємства.
Аналізує показники захворюваності з тимчасовою втратою
працездатності працівників. Бере участь у проведенні
протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку
інфекцій. Дотримується принципів медичної деонтології.
Керує роботою середнього медичного персоналу.

Надає працівникам цехової лікарської дільниці
кваліфіковану терапевтичну допомогу. Працює в тісному
контакті з лікарями інших спеціальностей. Проводить
профілактичні заходи з попередження та зниження
захворюваності з тимчасовою втратою працездатності,
професійних хвороб і травматизму. Здійснює раннє
виявлення захворювань, діагностику і кваліфіковане
лікування хворих з використанням сучасних методів, засобів
обстеження та лікування. Надає швидку і невідкладну
медичну допомогу при виникненні гострих станів та
професійних отруєнь на виробництві. Виявляє хворих,
які підлягають диспансеризації, здійснює нагляд за ними,
активне лікування, визначає показання і протипоказання
до санаторно-курортного лікування; проводить
диспансеризацію, надає рекомендації щодо раціонального
працевлаштування осіб, які перебувають на диспансерному
обліку. Здійснює експертизу тимчасової непрацездатності й
за необхідності направляє хворих на стаціонарне лікування
до лікувально-профілактичних закладів. Керує роботою
середнього медичного персоналу.

увагу на те, що в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78,
помилково виписана кваліфікаційна характеристика «Сестри-господарки», тоді як у КП ця
професійна назва роботи є саме «Сестра-господиня»).
З основними обов’язками вищезазначених
двох працівниць можна ознайомитися у Таблиці 2.
Зауважимо, що внесення до штатного розпису
«Сестри-господині» буде доцільним лише у разі,
якщо підприємству потрібен значний штат «Молодших медичних сестер (санітарок, санітарок-

прибиральниць, санітарок-буфетниць та ін.)»,
оскільки саме «Сестра-господиня» керує роботою
молодших медичних сестер. В іншому випадку
здоровпункт може обійтися однією – двома «Молодшими медичними сестрами (санітарками,
санітарками-прибиральницями, санітаркамибуфетницями та ін.)», підпорядкувавши їх лікареві.
Цікавим є питання щодо керування здоровпунктом. Так, Наказ № 385, поряд з іншим, визначає низку різних керівників, наприклад, начальник, завідувач тощо. Водночас, роз’яснення
стосовно того, чи мають вони бути, або ж чи є
Таблиця 2

«Молодша медична сестра
(санітарка, санітарка-прибиральниця,
санітарка-буфетниця та ін.)»
Здійснює прибирання приміщень відповідно до санітарного
режиму закладу (відділення). Супроводжує хворих
у лікувально-діагностичні кабінети. Виконує функції
кур’єра. Допомагає старшій медичній сестрі отримувати
медикаменти, інструменти, обладнання і доставляти у
відділення. Отримує у сестри-господарки і забезпечує
зберігання та використання за призначенням білизну,
мийні засоби і господарський реманент. В аптечних
закладах проводить миття аптечного посуду. Повідомляє
сестру-господарку про несправності в системі опалення,
водопостачання, каналізації та в електроприладах.
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«Сестра-господиня»
Проводить заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічного
режиму закладу (відділення). Забезпечує господарським,
м’яким і твердим інвентарем, спецодягом, постільною
та натільною білизною для хворих, предметами гігієни,
миючими засобами, канцелярським приладдям. Проводить
заміну спецодягу, рушників співробітникам. Забезпечує
блоки харчування (буфет, їдальня) устаткуванням, посудом
і спостерігає за їх маркуванням і використанням. Складає
заявки на ремонт приміщень, обладнання, реманенту і
контролює його проведення. Керує роботою молодших
медичних сестер (санітарок-прибиральниць і санітарокбуфетниць) з утримання в чистоті та порядку приміщень.
Веде обліково-звітну документацію.
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можливим використання посад лікарів у якості
керівників здоровпунктів на підприємстві, відсутні. З огляду на це та користуючись ст. 64 Господарського кодексу України, зазначимо, що
підприємство має право самостійно визначати
свою організаційну структуру, встановлювати
чисельність працівників і штатний розпис, а
отже, роботодавець може призначити на посаду
керівника здоровпункту, наприклад, «Начальника пункту охорони здоров’я» з кодом КП
1226.2 (посаду утворено від базової професійної
назви «Начальник структурного підрозділу (відокремленого)» за допомогою уточнюючих слів
згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП). Така посада може застосовуватися на підприємстві й у
редакції «Начальник здоровпункту».
Серед основних обов’язків «Начальника пункту охорони здоров’я» чи «Начальника здоровпункту» можуть бути:
— керування здоровпунктом відповідно до
чинного законодавства України та нормативноправових актів; організація лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської
діяльності здоровпункту, співпраця з іншими
підрозділами;
— забезпечення надання якісної медичної допомоги працівникам підприємства;
— застосовування сучасних методів профілактики, діагностики, диференційної діагностики, реабілітації хворих у межах своєї спеціальності;
— впровадження сучасних методів лікувально-оздоровчого режиму, раціонального
харчування;
— забезпечення своєчасного отримання та
зберігання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими;
— раціональне використання медичної техніки та оснащення здоровпункту;
— здійснення заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування здоровпункту;
— здійснення контролю за правильним веденням медичної документації, готування та подання керівникові лікувально-профілактичного
закладу, до якого належить здоровпункт, річних
звітів;
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— контроль своєчасного підвищення кваліфікації працівників здоровпункту;
— розроблення та затвердження графіків роботи співробітників здоровпункту, здійснення
належного розставляння, використання медичних кадрів і організація їх праці;
— створення належних виробничих умов, забезпечення додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;
— проведення аналізу показників роботи здоровпункту, вживання заходів щодо їх оптимізації;
— організація проведення науково-практичних конференцій медичних працівників здоровпункту з актуальних питань охорони здоров’я
тощо.
Слід також додати, що роботодавець може й
не призначати керівника здоровпункту, щоб зекономити кошти підприємства. У такому разі,
достатньо мати лікаря та, якщо є необхідність,
медичну сестру.

Надання домедичної
та першої необхідної допомоги
Іншою справою є відсутність можливостей
для створення здоровпунктів на підприємстві.
У такому випадку працівники мають знати елементарні правила надання домедичної допомоги.
Послідовність дій під час надання домедичної допомоги має бути наступною:
1. Усунути дію на організм шкідливих чинників, які загрожують здоров’ю та життю потерпілого (звільнення від дії електричного струму,
винесення з отруєної атмосфери, загашення
одягу, який палає, витягання з води тощо).
2. Оцінити стан потерпілого, визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для
життя потерпілого та послідовність дій щодо
його порятунку.
3. Виконати необхідні для порятунку потерпілого дії в порядку терміновості, відновити
прохідність дихальних шляхів, зробити штучне
дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати ушкоджені частини тіла,
накласти пов’язку тощо.
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4. Викликати швидку медичну допомогу або
лікаря, або ж організувати транспортування
потерпілого до найближчого лікувального закладу.
5. Підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника.
Від редакції.
Нагадаємо, що у травні поточного року Верховною
Радою України було прийнято у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо організації надання домедичної допомоги»
(реєстр. № 1516), відповідно до якого буде, зокрема, розширено визначене чинним законодавством коло осіб, які
зобов’язані надавати домедичну допомогу, шляхом включення до нього і працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування. Таким чином, на кожному підприємстві незабаром
повинні будуть призначатися особи, відповідальні за надання домедичної допомоги за місцем роботи, а їх підготовка та підвищення кваліфікації буде здійснюватися із
збереженням за ними займаної посади і середньої заробітної плати.
Також надамо деякі рекомендації щодо першої необхідної допомоги при різних видах
травм:
Вивих. Накласти холодний предмет; застосувати обезболювання, іммобілізувати кінцівку в
положенні вивиху.
Електротравми. Негайно припинити дію
електричного струму, терміново доставити в лікувальний заклад; у разі припинення дихання
або зупинки серця зробити штучне дихання
(12 – 16 разів на хвилину) та зовнішній масаж
серця (50 – 60 разів на хвилину) впродовж усього часу до відновлення дихання та серцевої діяльності; ввести серцеві засоби, зігріти.
Забій. Забезпечити спокій ушкодженому органу, стягнути пов’язкою, прикласти охолоджений предмет.
Здавлення. Накласти джгути, як при зупиненні кровотечі, обкласти ушкодження охолодженими предметами, у разі враження кінцівок іммобілізувати їх за допомогою шин, у разі шоку
зігріти потерпілого, можна ввести наркотичні
та серцеві засоби.
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Обмороження. Необхідно доправити потерпілого у приміщення та напоїти його теплим чаєм,
натерти спиртом. Бажано помістити потерпілого у ванну з теплою водою.
Опіки термічні. Розрізати одяг навколо опіку,
не відриваючи від тіла, накласти суху асептичну
пов’язку; при великих опіках загорнути в сухе
простирадло, терміново доставити в лікувальний заклад. Не можна промивати опіки, змащувати, торкатися руками, проколювати пухирі.
Опіки хімічні. Промивати відповідно до властивостей конкретного типу хімічної речовини:
кислоти — лугом, луг — кислотою, у разі дії вапна — олією.
Отруєння харчові. Промити шлунок, органи
травлення, вживати багато рідини, зігрівати,
дати активоване вугілля, фталазол, антибіотики
(4 – 6 разів на день).
Отруєння хімікатами, ліками. Термінове
промивання шлунку, при необхідності штучне
дихання та реанімаційні заходи, доставити в лікувальний заклад.
Отруєння чадним газом. Винести на свіже повітря, зробити штучне дихання, розтирати, гріти ноги, дати подихати нашатирним спиртом.
Перелом. Терміново іммобілізувати кістки в
місці перелому накладанням шин, провести
профілактику шоку на загальних засадах; транспортування та, особливо, перекладання повинні бути вкрай обережні.
Поранення. Терміново зупинити кровотечу.
Захистити рану від забруднення та інфекції —
накласти асептичну пов’язку, за наявності дезінфікуючих засобів (перекис водню, розчин
фурациліну, спиртовий розчин йоду тощо) протерти шкіру довкола рани, видалити невеличкі
чужорідні тіла тільки з поверхні та довкола
рани; якнайшвидше доставити пораненого в лікувальний заклад, суворо дотримуючись правил транспортування для конкретного типу поранення. Не можна промивати рану водою,
засипати ліками, змазувати мазями, накладати
вату.
Розтяжка. Зафіксувати суглоби, дати знеболювальне.
Удушення, утоплення. Терміново звільнити дихальні шляхи, зробити штучне дихання
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(16 – 18 разів на хвилину) та зовнішній масаж
серця, постійно зігрівати.
Ураження електричним струмом. Не можна
торкатись потерпілого, бо він перебуває під напругою. Потрібно негайно відкинути електричний провід дерев’яною палицею в бік.
Наприкінці нагадаємо про необхідність мати
на підприємстві медичну аптечку для надання
першої медичної допомоги. Щоправда, як зазначив Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України у листах від 16 серпня 2005 р.
№ 261-05-3 та від 31 серпня 2010 р. № 823-06-2,

єдиного нормативно-правового акта з охорони
праці, що зобов’язував би підприємства мати
медичні аптечки, наразі немає. Однак необхідність забезпечення робочих місць аптечками
випливає з вимог законодавства про охорону
праці. Щодо питання укомплектування медичної аптечки на підприємстві, то її склад має визначатися характером шкідливих та небезпечних факторів, які можуть виникнути на робочих
місцях працівників.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Рекомендації на кандидатів:
чи має сенс їх збирати?
Рекомендаційні листи мають дуже давню історію, та анітрохи не втратили свого
значення і в наш час. Просто ми раніше рідко користувалися такою формою —
замінником рекомендаційного листа виступала так звана «характеристика з місця
роботи». І хоча часті зміни роботи не заохочували, а «безперервний стаж» на
одному місці роботи вважався ознакою «благополучного» службовця, звичайно
ж, люди все одно періодично змінювали роботу. У цих ситуаціях характеристика
з попереднього місця роботи, закріплена мокрою печаткою — це був важливий
документ, якому приділялася пильна увага. Важливим — подекуди навіть пріоритетним рекомендаційним фактором — у більшості ситуацій були і залишаються
рекомендації, родинні та особисті зв’язки. Отож, наразі розглянемо позитивні та
негативні сторони такого методу оцінки кандидатів, як збір рекомендацій, щоб ви
могли прийняти для себе зважене рішення, коли цьому варто приділити увагу,
а коли краще не витрачати на це свій час.

Види рекомендацій
Існує два види рекомендацій — рекомендації,
які претендент на посаду надає сам, у письмовому вигляді (тобто рекомендаційний лист), та
усні рекомендації.
Рекомендаційний лист. Рекомендаційний
лист є короткою характеристикою професійних умінь, досягнень, успіхів під час навчання
або роботи, індивідуальних достоїнств претендента. Зауважимо, що кандидат, який має
при собі рекомендаційний лист, виглядатиме
більш привабливим для роботодавця як фахівець в порівнянні з іншими рівноцінними претендентами без наявності в них можливості
надати рекомендації. Роботодавцю цікаво
з’ясувати думку про претендента як про працівника з боку людей, які безпосередньо з ним
працювали.
Але чи варто на практиці просити рекомендаційний лист від потенційних кандидатів? З одного
боку, чому б і ні, адже якщо кандидат на попередньому місці роботи проявив себе як відповідальний працівник, який добре справляється зі всіма
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виробничими завданнями, то напевно йому
нададуть позитивний відгук. Але, по-перше,
перегляньте рекомендаційні листи, які вже
були надані вашому підприємству потенційними кандидатами — чи не здається, що вони
написані за єдиним шаблоном та мають стандартний набір фраз на кшталт «лояльний до
компанії», «в порушеннях трудової дисципліни
відзначений не був», «ввічливий, пунктуальний», «всі поставлені завдання виконував в
строк» тощо. А тепер зізнайтеся самі собі — ви
можете уявити директора підприємства, який
старанно пише рекомендаційний лист для
«суперпрацівника», який звільняється від нього? Після таких роздумів стане очевидним, що
рекомендаційний лист пише сам співробітник, а директор або безпосередній керівник
ставить на ньому свій підпис, або ж навіть і
підпис директора працівник «малює» самостійно, а хтось з друзів-колег ставить на листі печатку підприємства. З огляду на викладене,
приймаючи рішення по певному кандидатові, у
жодному випадку не можна покладатися лише
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на один рекомендаційний лист. За таких обставин на допомогу прийде другий тип рекомендацій — усні.
Усна рекомендація. В основному використовуються так звані телефонні рекомендації. У багатьох формах резюме на сайтах з пошуку роботи чи кандидата на посаду є поле «рекомендації»,
де можна вписати прізвище, ім’я та по батькові,
посаду й номер телефону людини, яка може дати
рекомендацію. Бачачи номер телефону, потенційний роботодавець може зателефонувати й
розпитати колишнього роботодавця (партнера,
колегу, безпосереднього начальника — залежно
від того, кого вказав пошукач) докладніше про
кандидата, про причину його звільнення й попросити змістовно відрекомендувати його та
підтвердити ділові навички.
Також попросити контакти тих, хто може надати усні рекомендації кандидатові, можна безпосередньо в останнього на співбесіді — але і
тут існує ризик того, що кандидат може вказати
контакти просто своїх друзів-колег, які, звісно,
вкажуть на позитивні професійні та особистісні
якості свого колеги. А можна самостійно віднайти контакти підприємства, на якому працював
кандидат (при цьому ні про що не запитуючи в
нього самого) й зв’язатися з його безпосереднім
керівником. Проте, обираючи такий спосіб,
пам’ятайте, що не можна телефонувати з проханням надати рекомендації на те підприємство, з якого кандидат ще не звільнився, хоча і
має намір це зробити — якщо його керівництву
ще не відомо про намір працівника залишити
місце роботи. Це може стати для першого несподіванкою, а якщо ви ще не прийняли остаточного рішення чи приймете на роботу саме цього
працівника, то можете значно нашкодити йому,
та й навряд чи в такому випадку ви почуєте
об’єктивну оцінку від керівника про професійні
якості кандидата.

Навіщо потрібні рекомендації?
Рекомендація — це можливість отримати інформацію про претендента та визначити, чи має
він необхідні для майбутньої роботи особистісні
та професійні якості. Найчастіше надати письмові рекомендації (рекомендаційні листи) про-
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сять кадрові агентства. Безпосередні роботодавці, як правило, наголошують здобувачеві
надати не сам документ, а лише вказати контакти тих, хто може усно дати рекомендації. Однак,
іноді люди починають шукати нову роботу, ще
не попередивши про це своє теперішнє керівництво й тому досить часто вказують телефони та
імена своїх колег, з якими підтримують дружні
відносини, а не своїх безпосередніх керівників,
які можуть адекватно оцінити їх ділові якості.
Корисною ж рекомендація буде лише у певних випадках, зокрема:
— розбіжність між записами у трудовій книжці, текстом резюме і розповіддю кандидата;
— занадто велика кількість дипломів і регалій у претендента на посаду;
— різкі та негативні відгуки кандидата про
декілька своїх попередніх місць роботи, керівників або колег;
— підозра, що у людини є вкрай шкідливі звички (наприклад, залежність від алкоголю чи наркотиків).

Рекомендаційна анкета
Зазвичай рекомендаційні листи пишуть керівники стажування, наукові керівники, координатори добровольчих (волонтерських) організацій, об’єднань або програм, колишні або ще
теперішні колеги, роботодавці (начальники різних рівнів), партнери.
Рекомендаційний лист може містити наступну інформацію: опис посадових обов’язків та
пройденого «кар’єрного шляху», характеристику особистісних якостей, перелік конкретних
досягнутих успіхів, причину звільнення з попереднього місця роботи.
Також можна завчасно розробити рекомендаційну анкету, яку надавати для заповнення тим,
хто буде рекомендувати потенційних кандидатів. Якщо опустити необхідні відомості про того,
на кого заповнюється ця анкета (тобто прізвище, ім’я, по батькові здобувача та посада, на яку
він претендує), то рекомендаційна анкета може
мати такий вигляд:
1) Професійні навички:
— Чи володіє співробітник необхідними для
його посади компетенціями?
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— Чи вміє він виконувати роботу якісно і в
належний строк?
— Наскільки добре він знає свою професійну
сферу?
— Чи вміє він швидко і конструктивно приймати рішення?
2) Особистісні характеристики:
— Як у співробітника складаються стосунки у
трудовому колективі?
— Чи аналітичний у нього склад розуму?
— Наскільки він є стрессостійким (оцініть за
п’ятибальною шкалою)?
— Чи є у нього якості лідера?
3) Слабкі сторони:
— На що людині слід звернути увагу, щоб розвиватися далі у своїй кар’єрі?
— Чи вміє співробітник отримувати уроки зі
своїх минулих помилок?
4) Причини звільнення працівника (не «офіційні», записані до трудової книжки, а ті, що
склалися насправді).
5) Безпосередньо рекомендації (основне враження про рекомендовану людину, її якості й
можливості професійного зростання).
6) Дані особи, яка надала рекомендацію
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, контакти
(телефон, адреса електронної пошти тощо), підпис та дата).
Також в останньому розділі рекомендаційної
анкети можна передбачити місце для контактних даних авторитетних фахівців, які не працюють безпосередньо на підприємстві, де працював потенційний кандидат, на якого заповнюється анкета, але готових підтвердити
високий професіоналізм співробітника (зокрема, це можуть працівники компаній-партнерів
чи навіть клієнти). с

Чи насправді важливі
рекомендаційні листи?
Так чи інакше, але мова про рекомендації
може йти тільки в тому випадку, якщо претендент на певну посаду дійсно зацікавить підприємство. А це може означати, що багато чого
залежатиме тільки від нього. На практиці рекомендації в основному збирають вже на так званих «фінальних кандидатів», перед тим як прий-
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няти остаточне рішення і зробити пропозицію
роботи.
На багатьох підприємствах не дуже довіряють представленим рекомендаціям і в цьому
є сенс — оскільки як позитивні, так і негативні
рекомендації у переважній більшості не відповідають дійсності. Причини цього можуть бути
різноманітні — наприклад, людина не впоралась з покладеними на неї завданнями, при цьому конфліктна і, щоб безболісно з нею розлучитися, керівник обіцяє їй скласти позитивну
рекомендацію. А в багатьох компаніях це просто правило хорошого тону — складати хвалебні рекомендаційні листи при звільненні. Буває,
що і роботодавець пропонує звільняти співробітників за компромісом: останній пише характеристику самостійно, позбавляючи першого
від необхідності складати текст, а керівник, у
свою чергу, підписує цей документ, як кажуть,
«не дивлячись». Також нерідко зустрічаються
випадки, коли в силу організаційних перетворень людині не знаходиться місця в новій структурі підприємства й намагаючись пом’якшити
ситуацію роботодавець відповідно напише найкращу рекомендацію, якій працівник може і не
відповідати.
Знаючи про подібні факти, роботодавці, навіть маючи на руках чудові відгуки про фахівця,
іноді проводять власну перевірку кандидата.
При цьому часто з’являється думка не зазначених у рекомендаційному листі осіб. Наприклад,
людину характеризують люди з сусідніх відділів
або начальник іншого рівня. Буває, що таке
«сканування» працівника виявляє факти, які він
бажав би назавжди «сховати» у своєму минулому. Скажімо, з’ясовується, що, йдучи з роботи,
він «прихопив» з собою клієнтську базу, завбачливо видаливши ці дані з пам’яті службового
комп’ютера, або за безневинним формулюванням «за власним бажанням» лежить скандальна
історія.
Також, якщо ви все ж таки вирішите збирати
рекомендації, пам’ятайте про один їз найважливіших принципів — комплексний підхід, що має
на увазі збір інформації від декількох осіб. Оптимальним варіантом буде отримати відгуки як
мінімум від трьох людей: безпосереднього
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керівника, рівного за посадою колеги і співробітника, який був у підпорядкуванні у кандидата. Особливо важливий саме такий варіант перевірки при підборі на керівну посаду. Також
комплексна оцінка допоможе уникнути ситуації, коли хтось з колишніх колег з якихось причин недолюблює кандидата і негативно про
нього відгукується. Якщо відгук носитиме одиничний характер, можна зробити висновок, що
йдеться виключно про особові рахунки.
Загалом негативні рекомендації — один з
найделікатніших моментів в оцінці кандидата.
Особливо, якщо він подобається керівництву,
підходить підприємству «по духу» й професійним якостям, а негативна рекомендація отримана від його безпосереднього керівника. Не можна забувати й про те, що втративши справді
цінного співробітника, у керівника починається
метушня з приводу пошуку гідної заміни, навчання і адаптації новачка. Тому, відповідно,
відношення до співробітника, який звільнився й
завдав цим стільки клопоту, часто змінюється в
негативний бік.
До того ж, в умовах жорсткої конкуренції зустрічається ще одна цікава причина, через яку
насправді цінному кандидатові можуть надати
негативну рекомендацію. Коли йдеться про
висококваліфікованого фахівцях у вузькому
сегменті ринку, колишні керівники серйозно
побоюються потенційного переходу своїх співробітників до конкурентів, оскільки це може
змінити розклад сил і частки займаного ринку.
Тому дізнавшись, в якій компанії розглядають
кандидата, колишній керівник буде навмисно
на нього наговорювати, щоб не дати можли-

вості конкурентові здобути хорошого фахівця,
а разом з ним певні переваги.
Утім, як би не було, але більшість людей, які
стикаються з підбором персоналу, продовжують вважати перевірку рекомендацій небезкорисним методом. А багато кадрових агентств
включають збір рекомендацій в якості додаткової (платної або безкоштовної) послуги в процес підбору персоналу. Безперечно, перевірка
рекомендацій як технологія підбору персоналу
річ корисна, але не завжди до кінця об’єктивна,
тому довіряти їй на сто відсотків навряд чи варто. Крім того — це процес досить клопіткий і
витратний за часом, а тому є сенс вдаватися до
збору рекомендацій переважно при підборі
топ-персоналу або висококваліфікованих фахівців. Важливими рекомендаційні листи можуть бути для фахівців з безпеки, співробітників адміністративно-господарських підрозділів,
комерційних відділів і працівників, які мають
безпосередній доступ до персональних даних
(HR-менеджери, юристи, бухгалтери) — тобто
для фахівців тих сфер зайнятості, де необхідні
висока відповідальність та емоційна стійкість.
Сьогодні необхідність у таких документах поступово зникає — для роботодавця куди важливіше особисто поспілкуватися з тими хто може
порекомендувати претендента на посаду, а ще
краще — особисто перевірити і професіоналізм,
і особисті якості потенційного кандидата, прийнявши його на роботу з випробувальним строком.

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.

У нас функціонує інтернет-магазин електропобутової техніки для дому та
господарства. На онлайн-запитання щодо наявності того чи іншого товару
відповідає працівник, який також приймає заявкі на придбання товару.
Чи можна назвати посаду такого працівника «Диспетчером»?
Ні, не можна.
До обов’язків «Диспетчера», зокрема, належить:
здійснення з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку оперативного регулювання процесу виробництва та інших
видів основної діяльності підприємства або його
підрозділів відповідно до виробничих програм,
календарних планів і змінно-добових завдань;
контроль забезпечення підрозділів підприємства
необхідними матеріалами, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також
транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами; здійснення оперативного контролю за процесом виробництва, що забезпечує максимальне
використання виробничих потужностей, ритмічний і безперебійний рух незавершеного виробництва, здавання готової продукції, виконання робіт (послуг), складських і вантажно-розвантажувальних операцій за встановленими графіками
тощо (див. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), випуск 1,
розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»).
На сьогодні, Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), серед іншого, передбачено такі професійні назви робіт, працівникам яких притаманні
ті чи інші види консультування та продажів, а
саме: «Продавець-консультант», «Продавець непродовольчих товарів», «Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного
устаткування» з кодом КП 5220.
Перші дві професійні назви роботи належать
до торговельної сфери, тоді як остання притаманна для сфери промоушена (англ. promotion —
просування, тобто будь-яка форма заходів, що
використовуються підприємством для інформації, переконання або нагадування людям про
свої товари чи послуги). Зверніть увагу на те,
що для професій «Продавець-консультант» і
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«Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування» кваліфікаційні характеристики не затверджено.
Якщо розглянути посадові обов’язки «Продавця
непродовольчих товарів», які містяться у кваліфікаційній характеристиці ДКХП, випуск 65 «Торгівля та громадське харчування», то відповідний
працівник повинен: приймати електропобутові
товари за кількістю та якістю; перевіряти правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви товару,
номінальної напруги (В), номінальної потужності
(Вт), номінального струму (А), ступенів захисту
від ураження електрострумом, позначення щодо
захищеності від вологи, знаку заземлення, означення нормативного документа, дати випуску;
перевіряти наявність технічного паспорта, гарантійного талона, інструкції з експлуатації, комплектність, маркувальні дані на індивідуальній
упаковці електропобутових товарів; забезпечувати зберігання електропобутових товарів відповідно до умов зберігання; розміщувати електропобутові товари у торговельному залі за
підгрупами; забезпечувати наявність коротких
анотацій на зразки електропобутових товарів
тощо. Крім того, до загальних видів робіт «Продавця непродовольчих товарів» належать також
обслуговування покупців, демонстрація товарів у
дії, консультація щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення,
властивостей, якості, правил догляду за ними, цін,
стану моди поточного сезону тощо. Питання щодо
проведення таких консультацій у телефонному
режимі або Internet-online вирішуються керівництвом підприємства і за потреби можуть бути
внесені до обов’язків відповідного працівника.
Таким чином, на нашу думку, такого працівника слід вважати «Продавцем непродовольчих товарів».
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Чи є якісь норми для вантажних робіт? Тобто, як правильно визначати, який
вантаж має доставляти один робітник, а який — два або більше? Відповідь
цікавить перш за все з точки зору охорони праці та недопущення каліцтва
на підприємстві.
Так, звичайно, граничні норми щодо підіймання та переміщення вантажів існують.
Нормативних актів, де врегульовано це питання, декілька — оскільки для різних категорій
працівників такі норми також різні. Отож, для
всіх працівників застосовується Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України (далі — МОЗ) від 8 квітня 2014 р.
№ 248; для жінок — Граничні норми підіймання
і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ від 10 грудня 1993 р. № 241;
для неповнолітніх — Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми,
затверджені наказом МОЗ від 22 березня 1996 р.
№ 59.
Отже, для робітників, які зайняті вантажними роботами, передбачаються такі норми:
1. Неповнолітні.
Забороняється призначати на роботи підлітків, що пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.
До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які
не мають медичних протипоказань, про що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких
речей підлітки до 15 років не допускаються.
Роботодавець має забезпечити обов’язкове
проходження працюючими в нього підлітками
попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.
Загальна тривалість робочого часу підлітків не
повинна перевищувати 24 год. на тиждень для
підлітків 14 – 15 років та 36 год. — для підлітків
16 – 17 років. Обов’язковим повинен бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п’яти- або шестиденного робочого тижня.
Робота підлітків з вантажами не повинна становити понад 1/3 робочого часу.
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Граничні норми підіймання та переміщення
вантажів підлітками під час короткочасної
та тривалої роботи

Календарний
вік, років
14
15
16
17

Граничні норми ваги вантажу (кг)
Короткочасна
Тривала
робота
робота
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
5
2,5
—
—
12
6
8,4
4,2
14
7
11,2
5,6
16
8
12,6
6,3

Короткочасна робота — 1 – 2 підняття та переміщення вантажу; тривала — понад 2 підняття
та переміщення протягом 1 год. робочого часу.
Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.
До ваги вантажу включається вага тари й упаковки.
Докладене м’язове зусилля при утриманні або
переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість — не більше 3 хв., подальший відпочинок — не менше 2 хв..
2. Жінки.
Граничні норми підіймання та переміщення
важких речей жінками

Характер робіт
Підіймання та переміщення вантажів
при чергуванні з іншою роботою
(до 2 разів на годину)
Підіймання та переміщення вантажів
постійно протягом робочої зміни
Сумарна вага вантажу, який
переміщується протягом кожної
години робочої зміни, не повинна
перевищувати: з робочої поверхні:
з підлоги:

Граничнодопустима вага
вантажу, кг
10

7

350
175
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До ваги вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.
При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Інші.
Чоловіки віком понад 18 років можуть переносити вручну вантаж масою до 50 кг.
Вантаж понад 50 кг повинні підіймати не
менше двох робітників чоловічої статі.

Як правильно назвати посади з похідними словами для менеджерів
з продажу та бухгалтерів? Зокрема, чи можна за допомогою похідних
слів утворити «Старшого менеджера з логістики», «Провідного управителя
з продажу» та «Старшого бухгалтера»?
Теоретично можна, але не завжди доцільно
на практиці.
Якщо розглядати відповідь на це питання через визначення терміну «старший» як кваліфікаційної категорії працівника, то слід звернутися
до випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП),
випуск 1, розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності». У ДКХП, вміщено кваліфікаційні характеристики професій «менеджерів» і «бухгалтерів», в яких у розділах «кваліфікаційні вимоги» відсутня категорія «старший».
Якщо розглядати це питання у площині Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), то, у Додатку В до КП передбачено похідне слово до

професій (професійних назв робіт) — «старший». Формально, враховуючи Примітку 1 до
Додатка В, КП не заперечує застосування похідного слова «за умови збереження галузевої та
функціональної належності, кваліфікаційних
вимог, виключення дублювання, збереження
коду новоутвореної професії». До того ж, детального роз’яснення щодо застосування кожного похідного слова в останній версії КП не
міститься. У разі, якщо мова йде про використання терміну «старший» як статусної ознаки
посади працівника, то, безперечно, це не буде
помилкою. У той же час, пропонуємо конкретний перелік завдань та обов’язків, що характеризує статусні повноваження посади кожного
«старшого» працівника визначити в його посадовій інструкції.

Чи можна професійну назву роботи «Директор» (код КП 1210.1)
розширити до назви «Директор з персоналу»?

Ні, не можна.
Звертаємо увагу на те, що у Національному
класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) відсутня професійна
назва роботи в зазначеній редакції. Наразі у КП
міститься 89 професійних назв робіт із застосуванням терміну «директор». На підставі цього
розглянемо найбільш уживану назву посади для
більшості видів економічної діяльності, а саме
«Директор (начальник, інший керівник) підприємства» з кодом КП 1210.1, яка належить до класифікаційного угруповання КП «Керівники підприємств, установ та організацій». За прийня-
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тою системою класифікації в даному випадку
йдеться про посаду першого (єдиного) керівника підприємства, установи або організації і, безперечно, запропоноване її розширювання, відповідно до положень Примітки 2 Додатку В до
КП, унеможливлено. У той же час, виходячи, наприклад, із перекладу англомовного терміну
«director» (що може означати і керівника підприємства, і керівника структурного підрозділу,
служби тощо у складі підприємства) та його застосування у світовій та національній управлінській практиці — «директори» також можуть
очолювати не тільки підприємства, а і певні
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напрями роботи, структурні підрозділи тощо у
складі підприємства. Але зверніть увагу на те,
що основою для класифікації професійних назв
робіт у КП і відповідного кодування виступають
виконувана особою робота (трудові функції) та
освітньо-кваліфікаційний рівень, необхідний
для її виконання. У даному разі йдеться про назву професії (посади) керівника, за якою буде організовуватися, наприклад, підбір і розстановка
персоналу, підвищення кваліфікації працівників, можливість використання фінансових важелів впливу на якість їх роботи тощо.
З огляду на те, що КП не передбачає професійної назви роботи «Директор з персоналу» пропонуємо використовувати на підприємстві інші
професійні назви робіт даного спрямування:

— «Директор з кадрових питань та побуту» —
код КП 1231;
— «Начальник відділу підготовки кадрів» —
код КП 1231;
— «Менеджер (управитель) з персоналу» —
код КП 1477.1.
У випадку, якщо зазначені професійні назви
робіт не відповідають потребам вашого підприємства, пропонуємо розглянути інший підхід, наприклад, використовуючи Додаток В, розширити наявні у КП професійні назви робіт,
наприклад, «Керівник (директор, начальник та
ін.) департаменту» (код КП 1231) та утворити
від неї нову професійну назву роботи з тим же
кодом КП — наприклад, «Директор департаменту з персоналу».

Чи можна ввести до штатного розпису посаду
«Провідний спеціаліст відділу кадрів»? Який тоді буде код за КП?

Ні, не можна.
Національний класифікатор України ДК 003:
2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) містить певну номенклатуру професійних назв робіт, які можуть застосовуватися у роботі з кадрами (персоналом) та мають «наскрізний»
характер:
— «Аналітик у сфері професійної зайнятості» —
код КП 2412.2;
— «Директор з кадрових питань та побуту» —
код КП 1232;
— «Інженер з підготовки кадрів» — код КП
2412.2;
— «Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції» — код КП 2111.2;
— «Інженер з профадаптації» — код КП 2412.2;
— «Інспектор з кадрів» — код КП 3423;
— «Інспектор з кадрів закордонного плавання» — код КП 3423;
— «Інструктор передових методів праці» —
код КП 2412.2;
— «Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік)» — код КП 4131;
— «Конторський (офісний) службовець (систематизація документів)» — код КП 4141;
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— «Менеджер (управитель) з персоналу» —
код КП 1477.1;
— «Начальник відділу кадрів» — код КП 1232;
— «Начальник відділу підготовки кадрів» —
код КП 1232;
— «Організатор діловодства (види економічної діяльності)» — код КП 3435.2;
— «Організатор з персоналу» — код КП 3423;
— «Професіонал з розвитку персоналу» — код
КП 2412.2;
— «Профконсультант» — код КП 2412.2;
— «Спеціаліст з питань кадрової роботи та
державної служби (тільки для органів державної
влади)» — код КП 2419.3;
— «Табельник» — код КП 4190;
— «Фахівець з аналізу ринку праці» — код КП
2412.2;
— «Фахівець з найму робочої сили» — код КП
3423;
— «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» —
код КП 2412.2;
— «Фахівець з профорієнтації» — код КП
2412.2 тощо.
Таким чином, професійну назву роботи «Спеціаліст відділу кадрів» у КП не передбачено. Для
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вирішення проблеми, що склалася, пропонуємо
провести детальний аналіз трудових функцій,
які виконуються (або будуть виконуватися)
працівником і внести відповідні зміни та доповнення, наприклад, до чинної професійної назви роботи даного спрямування та посадової
інструкції працівника. Нагадаємо, що під час
складання посадових інструкцій працівників їх
типові завдання та обов’язки можуть бути кон-

кретизовані або доповнені новими (додатковими) завданнями та обов’язками, у випадку,
якщо їх виконання не потребує іншої кваліфікації або спеціальності. До того ж, працівники
більш високої кваліфікації мають володіти знаннями, навичками та вміннями виконувати
роботи, які передбачені для працівників нижчої кваліфікації у межах цієї ж самої професії
(посади).

Які можна ввести посади, крім «Менеджера із збуту», на підприємстві,
що займається оптовою торгівлею? Чим відрізняються їх обов’язки?

Безперечно, основна мета господарської
діяльності будь-якого комерційного підприємства,
у т. ч. торговельного, є отримання максимального
прибутку. На це впливають різні фактори, одним з
яких є вибір раціональної структури управ-ління.
У національному класифікаторі України ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП),
крім професійної назви роботи «Менеджер (управитель) із збуту» з кодом КП 1475.4, є також інші,
які можуть застосовуватися у діяльності торговельного підприємства. У наведеному нижче описі професій (посад) наведено тільки типові функції і не
деталізовано кваліфікаційні вимоги, обсяги
і напрями знань необхідних для їх виконання:
— «Агент торговельний» (код КП 3415) —
проводить переговори про укладання угод
купвлі-продажу від свого імені або від імені
торговельного підприємства відповідно до договору, що регулює їхні взаємовідносини; укладає угоди купівлі-продажу за наявності наданих
повноважень; виконує функції гаранта з виконання договірних зобов’язань, веде базу даних
потенційних покупців на певні групи товару;
— «Головний товарознавець» (код КП
1237.1) — аналізує стан, тенденції та фактори,
що впливають на попит товарів, керує закупівлею товарів; бере участь у ярмарках оптової
торгівлі (або організує їх проведення), здійснює
комерційний зв’язок із постачальниками, визначає ціну та умови постачання; організовує транспортування та зберігання товарів, контролює
стан товарних запасів;
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— «Демонстратор товарів (рекламна діяльність)» (код КП 5220) — ознайомлює потенційних покупців з новими товарами підприємства
та іншою продукцією, демонструє практичне
використання товарів, призначення та якості,
інформує про правила догляду, технічні вимоги,
споживчі характеристики і ціну, переваги перед
іншими конкурентними товарами; здійснює
оперативну оцінку ефективності рекламної
кампанії, яка проводиться, та подає відповідні
пропозиції керівництву; у межах своїх повноважень стимулює дистрибуцію та продаж товарів, що рекламуються; надає консультативну та
практичну допомогу з питань демонстрації товарів;
— «Директор-розпорядник» (код КП 1231) —
організовує оформлення торговельних залів та
експозицій, проведення рекламних заходів; забезпечує інформаційну підтримку щодо асортименту та якості товарів, які реалізуються та їх
сервісного обслуговування; оцінює якість роботи персоналу, розглядає претензії покупців;
— «Директор (начальник, інші керівник)
підприємства» (код КП 1210.1) — організує та
координує роботу, спрямовану на збут та реалізацію товарів (продукції), аналізує та оцінює
стан, проблеми та тенденції у сфері оптової торгівлі та приймає відповідні рішення;
— «Директор комерційний» (код КП 1233) —
організовує оптову закупівлю (продаж) товарів;
організовує експертизу характеристик та якості
товарів; формує «портфель» замовлень на оптову
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торгівлю; установлює ділові зв’язки із постачальниками (покупцями) товарів та бере участь в
укладанні договорів; організовує презентацію
товарів на виставках; контролює виконання договірних обов’язків;
— «Директор представництва торговельного» (код КП 1210.1) — формує в певному регіоні (або країні перебування) посередницьку
агентську мережу; забезпечує проведення рекламних акцій; представляє інтереси торгового
підприємства, розпоряджається його майном,
коштами представництва та діє від його імені;
— «Директор технічний» (код КП 1229.7) —
забезпечує торговельне підприємство всіма видами технологічного устаткування (механічного, електричного, електронного) необхідного
для роботи, контролює його належну експлуатацію та ремонт; забезпечує виконання вимог
нормативних документів, що стосуються охорони праці, протипожежного захисту та санітарнотехнічного стану підприємства;
— «Економіст із збуту» (код КП 2419.2) — забезпечує збут (постачання) продукції, що випускається споживачам (замовникам) у встановлені строки та в повному обсязі; виконує роботу з
укладення договорів на збут (постачання) продукції; оформлює транспортні, розрахункові і
платіжні документи; готує необхідні довідки,
розрахунки, обґрунтування та інші матеріали
для оформлення договорів із замовниками, готує відповіді на претензії споживачів, які надійшли, а також претензії до постачальників у разі
порушення ними умов укладених договорів;
контролює виконання заходів із організації зберігання, збуту і транспортування готової продукції, дотримання вимог інструкцій про знижки, строки та умови оплати; планує збутові
витрати на окремі види товарів за районами
збуту та споживачами, аналізує витрати обігу,
порівнює фактичні збутові витрати по кожному
каналу збуту та виду витрат з показниками плану і кошторисами витрат; бере участь у вивченні споживчого ринку, формуванні та розширенні комерційних зв’язків з споживачами, у
проведенні аналізу купівельного попиту, ступеня задоволення вимог та попиту споживачів виробами, що пропонуються, рівня конкуренто-
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спроможності на ринку, купівельної здатності
населення;
— «Інокореспондент» (код КП 2451.2) — забезпечує підготовку рекламних матеріалів з експорту (імпорту) товарів, каталогів, проспектів;
накопичує та аналізує інформацію щодо продажу товарів певних товарних груп та відгуки споживачів; збирає інформацію щодо проведення
ярмарок, виставок, співпрацює із контрагентами, перекладає тексти офертів та контрактів інших матеріалів, пов’язаних із зовнішньоторговельною діяльністю підприємства;
— «Керівник торговельно-економічної місії» (код КП 1224) — сприяє розвитку торговельноекономічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій; готує пропозиції щодо доцільності імпорту
товарів, залучення кредитів, цін, тарифів, кредитних ставок з країни перебування; здійснює заходи
щодо захисту інтересів національних суб’єктів підприємницької діяльності, веде їх облік;
— «Керуючий агентством торговельним»
(код КП 1317) — представляє інтереси агентства,
діє від його імені, розпоряджається його майном,
укладає угоди (договору) у т. ч. і трудові у межах
наданих повноважень; визначає потенційних
покупців і конкурентів; визначає товарну
кон’юнктуру, рівень цін, канали збуту; організовує ведення рекламних заходів, презентацій;
— «Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі» (код КП 1452) — організовує торгову діяльність підприємства на всіх її етапах (оптова поставка, збут та реалізація товарів); бере участь у
доборі персоналу підприємства та оцінює його
професіоналізм і компетентність; організовує вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку на
основі маркетингових досліджень; визначає перспективні напрями роботи та дає їх обґрунтування; укладає угоди (договори) з партнерами та
контролює їх дотримання; бере участь у формуванні цінової, фінансової, страхової політики підприємства;
— «Організатор із збуту» (код КП 3419) —
бере участь або самостійно проводить маркетингові дослідження ринку збуту продукції (товарів), пошук партнерів, вивчає діяльність
конкурентів, попит та пропозицію продукції (товарів); розроблює стратегію й тактику збуту
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товарів і продукції, пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності товарів; аналізує
збут продукції, контролює відповідність рівня
запасів товарів за обсягом і асортиментом; здійснює здавання-приймання товару, перевірку
його якості, кількості й комплектності; аналізує
претензії споживачів; готує матеріали, необхідні для пред’явлення претензій; здійснює контроль
за дотриманням правил торгівлі, реалізацією
товарів і станом товарних запасів; оформляє
документацію зі збуту;
— «Представник торговельний» (код КП 3415) —
представляє інтереси торгового підприємства за

визначеною номенклатурою товарів, сприяє
створенню позитивного іміджу підприємства,
проводить рекламні акції; визначає оптимальні
канали збуту товарів, форми співробітництва з
діловими партнерами.
Взагалі, цей перелік професій (посад) торговельного підприємства може бути розширений,
наприклад, професіями працівників фінансової
служби, складського господарства тощо. Питання щодо структури управління підприємства,
штатного розпису тощо, відповідно до норм Господарського кодексу України, вирішується підприємством самостійно.

Чи можна «Менеджера з персоналу» перевести на посаду
«Начальника відділу охорони праці»?
Так, можна перевести в межах трудового
законодавства.
Під час здійснення такої процедури слід користуватися, поряд з іншим, нормами Кодексу
законів про працю України, Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) та галузевим випуском
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). У КП, серед
іншого, передбачено такі посади як «Менеджер
(управитель) з персоналу» (код КП 1477.1) та «Начальник відділу охорони праці» (код КП 1232).
Кваліфікаційними вимогами щодо «Менеджера (управителя) з персоналу» передбачено
наявність повної вищої освіти за напрямом підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст)
без вимог до стажу роботи або повної вищої
освіти (магістр, спеціаліст) і стажу роботи за
фахом — не менше 2 років і післядипломної
освіти за напрямом «Менеджмент».
Що ж до «Начальника відділу охорони праці»,
то кваліфікаційні вимоги передбачають наявність
у працівника повної вищої освіти відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) й стажу
роботи з охорони праці — не менше 2 років.
Тобто, в разі якщо «Менеджер (управитель) з
персоналу» має достатній досвід роботи в сфері
охорони праці, то все гаразд. В іншому випадку
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він має пройти атестаційну комісію. Також слід
звернути увагу на покладену відповідальність
«Менеджера (управителя) з персоналу» та «Начальника відділу охорони праці», про що йдеться
в розділі відповідних кваліфікаційних характеристик «Повинен знати». Відмінність між їхніми знаннями зазначена у Таблиці.
Таким чином, у разі якщо «Менеджер (управитель) з персоналу» володіє знаннями «Начальника відділу охорони праці», про що може свідчити
атестація чи відповідний освітній документ, він
задовольнить вимоги роботодавця.
У разі якщо «Менеджер (управитель) з персоналу» не має освіти, яка висувається до «Начальника відділу охорони праці», але має достатній практичний досвід і успішно може
виконувати в повному обсязі покладені на нього завдання та обов’язки, може, як виняток,
бути призначеним на відповідну посаду за рекомендацією атестаційної комісії (п. 11 «Загальних положень» ДКХП).
У разі дотримання вимог, про які зазначено
вище, роботодавець має видати наказ про переведення «Менеджера (управителя) з персоналу» на
посаду «Начальника відділу охорони праці». Згідно
з цим наказом працівник відділу кадрів вносить
відповідні зміни до кадрової документації, у тому
числі й до трудової книжки працівника.
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Таблиця
«Менеджер (управитель) з персоналу»
Основи ринкової економіки, підприємництва та ведення
бізнесу; кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;
методику планування і прогнозування потреби персоналу;
методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
сучасні концепції управління персоналом; систему
стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів; етику
ділового спілкування; передові технології кадрової роботи,
стандарти та уніфіковані форми кадрової документації.

«Начальник відділу охорони праці»
Устаткування підприємства і принципи його роботи; методи
вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи
з охорони праці і виробничої санітарії; систему стандартів
безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників,
виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування
праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку
працю; правила і засоби контролю відповідності технічного
стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;
передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони
праці; методи і форми пропаганди та інформації з охорони
праці; порядок проведення розслідування нещасних випадків.

Як правильно визначити види робіт за пільговими списками щодо
надання додаткової відпустки працівникам на хімічному виробництві?
У нас є прибиральники виробничих приміщень, які зайняті прибиранням
в амальгамному відділенні, а також інші працівники.
Під час правильного визначення видів робіт,
а також відповідних професійних назв робіт
працівників, які мають право на додаткову
оплачувану відпустку за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці та за особливий характер праці, слід використовувати норми постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких
дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та
за особливий характер праці» від 17 листопада
1997 р. № 1290.
Так, серед великої низки переліків професій,
посад, видів робіт, мають місце й такі, що належать до хімічної галузі, а саме щодо амальгамації. Перелік видів робіт і відповідних назв професій та тривалість належної відповідним
працівникам щорічної додаткової відпустки має
такий вигляд:
1. Збагачення руд кольорових і рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд:
«Прибиральник виробничих приміщень», зайнятий в амальгамаційному відділенні, «Слюсарремонтник» і робітники з ремонту металургійного обладнання, зайняті обслуговуванням і ремонтом устаткування в цехах реагентів і на дільницях
амальгамації та ціанування золотовитягуваль-
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них фабрик, у дробильних цехах, відділеннях і в
цехах збагачення свинцю та «Майстер», зайнятий у дробильному й амальгамаційному цехах
(відділеннях) на ціанистих процесах — 14 днів
додаткової оплачуваної відпустки.
2. Виробництво лужних акумуляторів: «Електродник безламельних акумуляторів та елементів» і «Електродник ламельних акумуляторів та
елементів», зайняті засипанням прес-форм порошком окису кадмію та окису цинку, клеєнням
сепарації дихлоретаном, амальгуванням електродних пластин ртутною амальгамою; виготовленням негативного електрода для срібно-цинкових
акумуляторів та «Випробувач-формувальник»,
зайнятий амальгамуванням електродних пластин — 7 днів додаткової оплачуваної відпустки,
той самий робітник (інші види пластин) — 4 дні
додаткової оплачуваної відпустки.
3. Амальгама срібла: усі працівники, зайняті
безпосередньо у виробництві — 7 днів додаткової оплачуваної відпустки.
4. Виробництво гранозану, меркурану, меркурбензолу: робітники, керівники та фахівці
змін, безпосередньо зайняті прийманням ртуті,
приготуванням амальгами, синтезу діетилртуті
етилмеркурхлориду, етилмеркурфосфату, змішуванням, фасуванням і комплектацією, очищенням стічних вод і регенерацією вугілля —
18 днів додаткової оплачуваної відпустки.
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В
Вишкомонтажник
9 Короткий опис професії: Вишкомонтажник працює у геологорозвідувальних організаціях та на нафтогазоводовидобувних підприємствах на роботах з підготовки та встановлення
висотних технологічних конструкцій.
9 Зміст роботи: Вишкомонтажник виконує
земляні, бетонні, слюсарні роботи при облаштуванні фундаментів, підстав, огороджень, якорів для кріплення й центрування вежі; за допомогою підйомно-транспортних засобів піднімає
й встановлює бурове й силове устаткування на
фундаменти; здійснює прокладку й обв’язку парових і водяних ліній; проводить розконсервування й випробування бурового устаткування
й веж, контрольний пуск бурової установки й
здачу її в експлуатацію; виконує також демонтаж установки, слюсарні та інші монтажні роботи.
9 Повинен знати: «Читати» креслення конструкцій, що монтуються, а також фундаментів;
володіти слюсарним інструментам; уміти працювати на зварювальних апаратах, перевіряти
якість різних видів з’єднань.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, здатність аналізувати робочу
ситуацію, працювати в команді; відповідальність, готовність до навчання новим прийомам
та методам роботи.
9 Умови праці: Робота у так званих «польових» умовах, на відкритій місцевості.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта, наявність посвідчення електрогазозварника.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 4 000 – 5 000
грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7233, ця професія належить до підкласу «Механіки та монтажники
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сільськогосподарських та промислових машин», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до розділу 06 «Добування сирої нафти та природного газу».
9 Споріднені професії: «Монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості».

Вітражник
9 Короткий опис професії: Вітражники виконують унікальні й неповторні композиції з
листового скла для громадських та приватних
будинків, створюють різноманітну сувенірну
продукцію.
9 Зміст роботи: Вітражник створює художні вироби з різнобарвних шматочків скла, зібраних у композицію і скріплених металевою оправою.
9 Повинен знати: Навички нарізання, обробки, декорування скла, скріплення скляних
деталей за допомогою металевої оправи, спаювання та монтажу; крім класичних технологій,
вітражник повинен знати і використовувати різноманітні сучасні технології для створення вітражів та способи їхньої імітації.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Художній смак, добру координацію рухів, витримку, відчуття кольору, пропорцій, а також
знання з історії архітектури та мистецтва, основи художньої грамоти, педантичність.
9 Умови праці: Переважно у місцях масової
присутності людей (наприклад, установи, торговельні центри).
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта художнього спрямування.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 500
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 7135, ця професія належить до підкласу «Склярі», у КВЕД — секції F
«Будівництво».
9 Споріднені професії: «Виконавець художньо-оформлювальних робіт», «Скляр», «Реставратор пам’яток кам’яної архітектури», «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель», «Декоратор вітрин».

53

СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Г
Геодезист
9 Короткий опис професії: Геодезист — це
професіонал у галузі метричних досліджень простору, його вимірювання й фіксування даних на
початку будь-якого будівництва.
9 Зміст роботи: Основною роботою геодезиста є зйомка місцевості за допомогою геодезичних приладів, аналіз отриманих результатів,
виконання необхідних обчислень, на підставі
яких буде складено карту досліджуваної території.
9 Повинен знати: Методи наукових досліджень місцевості, картографію, топографію, математичні методи прикладних розрахунків, державні стандарти при виконанні будівельних
робіт.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад мислення, фізична витривалість, стресостійкість, спостережливість, уважність, терпіння, міцне здоров’я.
9 Умови праці: На будівельних майданчиках,
інших об’єктах відкритої місцевості, ненормований робочий день, необхідність перенесення
певного обладнання (інколи до 20 кг).
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 4 000 – 5 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 2148.2, ця професія
належить до підкласу «Картографи та топографи», у КВЕД –– до розділу 71 «Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробовування та дослідження».
9 Споріднені професії: «Гідрограф», «Картограф».

Геолог
9 Короткий опис професії: Геолог — це професіонал, що займається виявленням і оцінкою
родовищ корисних копалин, а також вивченням
інших особливостей земних надр.
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9 Зміст роботи: Геолог вивчає гірські породи, взяті з поверхні землі, з дна моря або зі
свердловин, проводить лабораторні дослідження.
Геолог досліджує, які корисні копалини є на визначеній ділянці, як вони розміщені і чи доцільна
їх промислова розробка. Геологи проводять геологознімальні та пошукові роботи на перспективних площах, оцінюють виявлені родовища на
суші і в морських глибинах, та забезпечують геологічний сервіс гірничодобувних компаній.
9 Повинен знати: Теоретичні і прикладні
питання геології, технологію переробки мінеральної сировини, геологічні прийоми вивчення надр, економіку, географію; знання в області
хімії, фізики, вищої математики, геодезії, топографії, ландшафтного вивчення.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Спостережливість, уміння аналізувати інформацію, для роботи в експедиціях — фізична витривалість, любов до життя в похідних умовах і
готовність долати пов’язані з цим труднощі, комунікабельність та толерантність.
9 Умови праці: Часті й тривалі відрядження,
що відбуваються в польових умовах («кабінетні» геологи, що займаються переважно аналізом інформації в стаціонарних умовах, теж зустрічаються, але рідше); нерідко робота здійснюється так званим вахтовим методом —
геологи на декілька тижнів виїжджають в експедицію, де працюють в дуже інтенсивному
режимі і майже без вихідних, зате після кожної
такої поїздки отримують досить тривалий період відпочинку.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 800 – 4 800
грн на місяць.
9 Кодування: У КП — 2114.2. Ця професія у
КП належить до підкласу «Геологи та геофізики», у КВЕД — до розділу 71 «Діяльність у сферах
архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження».
9 Споріднені професії: «Геофізик», «Геохімік», «Геоморфолог», «Мінералог», «Петрограф»,
«Стратиграф».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Якось на уроці зайшла розмова про майбутні професії. Ганнуся сказала, що вона хоче стати стюардесою.
— А ти знаєш, чим повинна займатися стюардеса? —
запитала її вчителька.
— Стюардеса подає пасажирам їжу і напої, — відповіла Ганнуся, — а коли їм погано, вона виводить їх
на свіже повітря...

***

Хворий на операційному столі звертається до хірурга:
— Скажіть, лікарю, а я після операції зможу грати
на скрипці?..
— Та заспокойтеся! Звісно, зможете.
— Дивно! А до операції не вмів.

***

Директор запитує секретарку:
— Марійко, люба, а чому Ви вчора не з’явилися на
роботу?
— Я з’явилася, Миколо Івановичу, але тут вже нікого не було!

***

Начальник карного розшуку викликає двох підлеглих, які упустили злочинця, за яким вони слідкували.
— Як таке взагалі могло статися?!!
— Але, шеф, він просто пішов у кіно.
— А ви що?
— А ми цей фільм вже бачили…

***

Працівник радісно виходить із кабінету начальника.
Його зустрічає співробітник:
— Можеш зайти, у шефа сьогодні чудовий настрій.
— Чому це ти так вирішив?
— На прохання збільшити мені зарплату він голосно засміявся!

***

Генерал викликав свого начальника штабу і наказав
йому підшукати розумного і старанного офіцера.
— Добре, пане генерал, у мене є відповідна кандидатура на прикметі. Що ще треба зробити?
— А потім знайдіть пристойну причину для звільнення вас від займаної посади.

***

— Ну як вам наш новий співробітник? — запитує
господар магазину свого помічника.
— У нього незвичайний талант. Вчора він зумів
продати пральну машину своїй власній дружині.

***

Розмова двох працівників:
— У другій половині дня абсолютно нічого не хочеться робити.
— А в першій?
— А в першій хотілося їсти.

***

— У вас є які-небудь рекомендації з вашої колишньої роботи?
— Так, звичайно. Мені порекомендували почати
шукати інше місце роботи.

***

Банкір запитує у свого службовця:
— Який сьогодні день?
— У нас сьогодні вівторок, пане — відповідає той.
— Тобто як це «у нас», — сердито вигукує банкір. —
З яких це пір Ви стали моїм компаньйоном?

***

Журналіст бере інтерв’ю у мільйонера:
— Розкажіть, а що Вам допомогло досягти успіху?
— Та нічого особливого — лише переконання, що
самі по собі гроші не грають ніякої ролі, важлива тільки робота.
— І це переконання допомогло Вам розбагатіти? —
дивується журналіст.
— Трохи не так — я розбагатів, коли зумів переконати в цьому своїх підлеглих.

Працівники магазину
У магазині працюють товарознавець, касир, бухгалтер, продавець та директор. Їх прізвища — Сидорова, Буланова,
Кондратовський, Демидов і Васильков. Також про них відомо, що:
— коли касир та директор навчалися у торговому технікумі, вони жили в одній кімнаті гуртожитку;
— у товарознавця поки ще немає свої родини;
— Васильков та Сидорова недолюблюють один одного;
— дружина Кондратовського дуже зраділа, коли дізналася, що директор дозволив її чоловікові узяти відпустку в липні;
— Демидов засмутився, коли директор йому розповів, що бухгалтер та касир вирішили одружитися.
Запишіть посаду кожного працівника магазину поряд з його прізвищем.
Прізвище
Посада
Сидорова
Буланова
Кондратовський
Демидов
Васильков
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Червень-2015

Важливі дати липня

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

Липень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 23
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 184 години

Засновник і видавець
ТОВ «Професійні видання»

Відділ маркетингу
(vika@profpressa.com)

Головний редактор
Анжеліка Домбругова

Відділ передплати
(
)
тел./факс 0 (44) 568-50-60

Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

Адреса редакції:
вул. М. Раскової, 11,
корп. А, офіс 600,
Київ, 02660,
Україна
тел./факс 0 (44) 568-50-60

1 — День архітектури України (встановлено Указом
Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/95).
4 — День судового експерта (встановлено Указом
Президента України від 10 червня 2009 р. № 424/2009).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2015 року (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за
січень – червень 2015 року (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 5 серпня 2014 р. № 224).
8 — День родини (встановлено Указом Президента
України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011) — не забудьте привітати своїх рідних та скористайтеся нагодою організувати сімейне свято.
11 — Всесвітній день народонаселення (запроваджено Організацією Об’єднаних Націй, коли у 1987 році за
розрахунками її демографів чисельність населення Землі перевищила п’ять мільярдів осіб).
12 — День рибалки (встановлено Указом Президента
України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
14 — останній день подання до органу соціального
захисту населення:
9звіту про фактичні витрати на виплату середнього
заробітку працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період (за
формою, затвердженою постановою КМУ від 4 березня
2015 р. № 105).
15 — День українських миротворців (встановлено
Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р.
№ 292-VII).
16 — День бухгалтера (встановлено Указом Президента України від 18 червня 2004 р. № 662/2004). До речі,
дата свята обрана не випадково — саме цього дня у 1999
році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні».
19 — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (встановлено Указом Президента
України від 3 червня 1993 р. № 187/93).
20 — День шахів (встановлено Постановою Верховної Ради України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI).
26 — День працівників торгівлі (встановлено Указом
Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95).
28 — День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р.
№ 668/2008).
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