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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
На яку посаду потрібно приймати
працівника, який буде працювати
на автокрані: «Водій автотранспортних засобів» чи «Машиніст крана
автомобільного»?
Чи може роботодавець встановлювати випробування працівнику, який поєднує з роботою навчання на заочній формі?
Потрібно чи ні студентам, котрі
проходять стажування або практику на підприємстві, вносити запис
до трудової книжки?
У графіку відпусток мають бути
чітко визначені дати надання відпусток чи можна обмежитися зазначенням лише місяця, в якому
планується відпустка?
Чи обов’язково на підприємстві з
невеликою кількістю працівників
(до 30 осіб) мають бути затверджені Правила внутрішнього трудового
розпорядку?
Чим відрізняється внутрішнє переведення від переміщення працівника?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26 червня 2015 р. № 1/9-309
Керівникам вищих навчальних закладів
I – IV рівнів акредитації
державної форми власності

Роз’яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ
До Міністерства освіти і науки України продовжують надходити численні звернення представників вищих
навчальних закладів, випускників цих закладів, їх батьків та органів студентського самоврядування щодо
надання роз’яснень з питань працевлаштування. Міністерство освіти і науки висловлює позицію з зазначеного питання, що ґрунтується на правових засадах і гарантіях, встановлених Конституцією України і законами України.
Згідно із ст. 26 Закону України «Про вищу освіту» основним завданням вищих навчальних закладів є
провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.
Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, то у ст. 64 цього ж Закону зазначається, що держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками
вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця
роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб. Зазначений
Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому
порядку до державного бюджету вартості навчання.
Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (ст. 43
Конституції України), та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ст. 53 Конституції України), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не
вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку (ст. 1 Міжнародної Конвенції «Про скасування примусової праці» № 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 р. № 2021-III).
Таким чином, базуючись на основних положеннях Конституції України та галузевого Закону України
«Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки наголошує, що будь-які матеріальні претензії до випускника
вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету
вартість навчання. Крім того, відсутній і механізм, який би зобов’язав випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодувати до державного бюджету
вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені витрати за угодою.
На реалізацію положень Закону України «Про вищу освіту» прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» від 15.04.2015 р.
№ 216, якою відміняється норма щодо обов’язковості відпрацювання та відшкодування. Прийняття зазначеної постанови забезпечує реалізацію основних положень цього Закону та конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи.
Водночас, закон чи законодавчий акт не має зворотної дії і, за умови підписання студентом угоди з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою), студент
повинен відпрацювати за направленням, в іншому випадку він нестиме відповідальність відповідно до умов
угоди.
Щодо питання проведення моніторингу (відстеження) працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів протягом 3-х років після закінчення навчання, то ця функція не була визначена жодним законо-
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давчим актом. Тобто, моніторинг відпрацювання випускників протягом 3-х років після закінчення навчання
не належить до компетенції вищого навчального закладу. Однак структурні підрозділи щодо сприяння працевлаштуванню можуть здійснювати цей моніторинг з метою вивчення попиту на ринку праці на своїх випускників.
Щодо внесення даних з працевлаштування до бази ЄДЕБО, то ці дані вносилися відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів» від 15.04.2013 р. № 306 та «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб» від 20.05.2013 р. № 363. Наразі Міністерством готуються зміни із зазначеного питання.
Щодо такої соціальної пільги як одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі, то ця
допомога виплачується і буде виплачуватися випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту
за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду на строк не менше як три роки про
роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників
вищих навчальних закладів» від 26.09.2006 р. № 1361.
На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України та з метою упорядкування цих виплат
щорічно наказом Міністерства затверджується Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги.
Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі поданої випускником заяви
про надання допомоги, копії трудової книжки та копії трудового договору.
Крім того, на сьогодні залишається незмінним і порядок працевлаштування випускників, які вступали за
цільовим направленням, тобто на пільгових умовах, та укладали тристоронню угоду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» від 29.06.1999 р.
№ 1159.
При цьому, якщо студент цієї категорії бажає продовжувати навчання за наступним ступенем освіти
магістра (чи ОКР спеціаліста) — а це його конституційне право, то з ним слід переукласти угоду. Незалежно
від того, чи навчався він за цим ступенем (ОКР) за кошти державного замовлення чи за кошти фізичних та
юридичних осіб, після закінчення вищого навчального закладу випускник повинен відпрацювати, оскільки
вступав за цільовим направленням, яким держава підтверджує потребу саме у цих кадрах.
Перший заступник Міністра

Цією Постановою Уряд затвердив у новій редакції Порядок обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, який встановлює обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для призначення страхових виплат шляхом використання даних реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Також згаданим Порядком передбачено здійснювати розрахунок допомоги за всіма видами страхування в календарних днях (на сьогодні лише
допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи з кількості робочих днів, втрачених через хворобу). Передбачається, що це спростить процедуру розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності,
оскільки не потрібно буде враховувати зміни графіка роботи підприємства
або індивідуального графіка роботи застрахованої особи, які можуть постійно змінюватися.
З повним текстом Постанови ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети, а на детальні роз’яснення щодо його застосування чекайте у № 16 (100).
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І. Р. Совсун

ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 439
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Представництво інтересів
роботодавця в суді
На практиці трудові відносини досить часто викликають суперечки. Інколи справи
настільки загострюються, що сторони, не дійшовши компромісу, звертаються до
суду з різними позовами. Цілком логічно, що роботодавець має конституційне право оскаржити будь-які рішення, які не завжди приймаються на його користь. Або,
наприклад, судове рішення щодо поновлення (повернення на попередню роботу чи
посаду) та обставини справи містять підстави для оскарження. Усе це віднімає чимало часу та інколи призводить до суттєвих фінансових чи ділових втрат. Тож наразі з’ясуємо, як роботодавцям уникнути таких втрат, як правильно підготуватися
до судового розгляду, на кого можна покласти обов’язки щодо представництва інтересів роботодавця у суді, чи варто звертатися до професійних адвокатів з трудових спорів, як правильно скласти довіреність на представництво та що в ній слід
відобразити і, нарешті, який алгоритм судових розглядів трудових спорів.

Правові підстави
Як відомо, у разі виникнення судових спорів,
сфера трудового права регулюється нормами
цивільно-процесуального права. Зокрема, відповідно до ст. 38 Цивільного процесуального
кодексу України (далі — ЦПК) сторона, третя
особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а
також заявники та інші зацікавлені особи в
справах окремого провадження (крім справ
про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника. Слід звернути увагу, що особиста участь
у справі особи не позбавляє її права мати у цій
справі представника. Юридичних осіб (у нашому випадку — роботодавців) представляють їхні
органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх
представники. Державу ж представляють відповідні органи державної влади в межах їх компетенції через свого представника.
Хто ж може представляти інтереси роботодавця? Згідно зі ст. 40 ЦПК представником у суді
може бути адвокат або інша особа, яка досягла
вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну
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дієздатність і належно посвідчені повноваження
на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у ст. 41 ЦПК. Варто зауважити, що одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх
осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору або беруть участь у справі на
другій стороні. Законодавством встановлено й
певні обмеження щодо представництва. Так,
згідно зі ст. 41 ЦПК забороняється представництво особам, які діють у цьому процесі як секретар судового засідання, перекладач, експерт,
спеціаліст, свідок. Окрім цього, означена норма
стосується суддів, прокурорів, слідчих, працівників підрозділів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність. Ці категорії осіб не можуть бути представниками в суді, крім випадків,
коли вони діють як представники відповідного
органу, що є стороною або третьою особою в
справі, чи як законні представники.

Діяльність представника
Можемо порадити власникові не економити
на професійному адвокаті, покладаючи обов’язки представництва на юриста підприємства,
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а укласти угоду з безпосередньо фахівцем з трудових спорів. Чим же може допомогти роботодавцю такий адвокат? Загалом, будь-який адвокат з трудових спорів, який спеціалізується на
вирішенні численних трудових суперечок, має
надавати консультації з усіх питань, які стосуються чинного законодавства про працю та
представляти інтереси клієнта у суді, а також на
тих переговорах, що стосуються предмета спору
та проводяться з представниками працівників
підприємства або профспілки для досудового
врегулювання конфлікту, що розгорівся.
Представник може допомогти роботодавцеві
й підготувати відповіді на спеціальні звернення
працівників, які вважають, що їх права на підприємстві порушені, до прокуратури, Держінспекції з питань праці тощо — тобто, надати допомогу в захисті прав як працівників, так і
роботодавця.
Однак, найбільш поширеною функцією адвокатів все ж таки є правова допомога безпосередньо у суді щодо представлення інтересів своїх
клієнтів, а також підготовки юридичних документів, які необхідні для участі у суді по тих
справах, що стосуються трудових спорів (зокрема, підготовка і складання різноманітних клопотань та безпосередньо позовної заяви).
Під час судового розгляду спірних питань професійний адвокат може професійно встановити
юридично значущі у справі факти, наприклад,
надати докази щодо безпідставності звинувачень у несвоєчасних виплатах працівникові заробітної плати, а також інших обставинах, необхідних для захисту законних прав та інтересів
роботодавця.
Досить часто судові позови працівників супроводжуються як матеріальними, так і моральними претензіями. Тож адвокат з трудових спорів має допомогти вибудувати оптимальну лінію
захисту щодо відхилення чи оскарження повністю або частково позову працівника до роботодавця стосовно відшкодування моральної
шкоди в судовому порядку.
Достатньо поширеними є й ситуації із представлення інтересів роботодавця у випадках,
коли йде розгляд в судовому порядку позовів колишніх працівників про їх поновлення на роботі
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та захист аргументації роботодавця щодо того,
на якій саме підставі був припинений трудовий
договір з колишнім працівником.
Окрім цього, професійний адвокат може якісно допомогти у справах, що стосуються правильності переведення працівника на іншу роботу, оплати всіх вимушених простоїв, у тому
числі й щодо оскарження можливого відшкодування при переведенні на менш оплачувану роботу різниці у зарплаті тощо.
Окрім того, досить поширеним є представництво інтересів роботодавця у випадках, коли йде
розгляд судових позовів, що стосуються відмови
у прийнятті на роботу. Так, останнім часом почастішали звернення до суду із позовами до роботодавців, які начебто завдали певної дискримінації під час прийняття або відмові у роботі.
Такі позови інколи супроводжуються вимогами
щодо відшкодування моральної та матеріальної
шкоди. Тож представник роботодавця має аргументовано спростувати факт дискримінації працівника.
Інколи виникають спірні моменти стосовно
різноманітних претензій тих працівників, які
перебувають у законній відпустці по догляду
за своєю дитиною до досягнення нею трьох
(шести) років, неповнолітніх осіб та тих працівників, які працюють вахтовим методом,
у тому числі за кордоном, у шкідливих або важких умовах. У цьому сенсі слід аргументовано
спростувати означені факти з метою уникнення подальших позовів щодо відшкодування
збитків.
На сьогодні в умовах проведення в Україні
антитерористичної операції почастішали звернення до суду працівників, мобілізованих до лав
Збройних сил України, які після демобілізації
виявилися звільненими з роботи чи претендують на пільги, виплату різних виплат тощо.
Тож для представника роботодавця додасться
роботи щодо захисту інтересів роботодавця у
справах про вимоги осіб, які у свій час проходили службу в певних зонах збройних конфліктів,
у тому числі й на сході України і мають законне
право на різні пільги і разові виплати.
Актуальним залишається й представництво
інтересів роботодавців, якщо вони направляють
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позови до суду про відшкодування шкоди, заподіяної працівниками. Як свідчить практика,
такі звернення мають стабільну стійку тенденцію.
Спірні моменти присутні й у справах з різними розрахунками грошових сум, які пред’являються працівниками до роботодавців для оплати лікарняних листів, неоплачених раніше,
відрядних або ж змушених прогулів. Представник має аргументовано спростувати сам факт наведених порушень та покласти витрати на ведення судової справи безпосередньо на позивача.
Зауважимо, що робота представника роботодавця у суді не обмежується наведеним переліком, адже сфера трудового права є достатньо
широкою та відрізняється певним правовим різноманіттям, коли застосовуються норми як трудового, так і цивільного, а в деяких випадках —
і адміністративного чи кримінального законодавства.

Посвідчувальні документи
Які ж документи слід підготувати роботодавцеві для свого представника в суді? Відповідно
до п. 1 ст. 42 ЦПК, повноваження представників
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі,
мають бути посвідчені такими документами:
1) довіреністю фізичної особи (наприклад, у
разі коли роботодавець — фізична особа – підприємець);
2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;
3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.
Окрім цього, у п. 2 ст. 42 ЦПК є застереження,
що довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи
за рішенням суду, або за місцем його проживання. Довіреність фізичної особи, яка є суб’єктом
права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якої прийнято рішення про
надання такої допомоги, може бути посвідчена
посадовою особою органу (установи), уповно-

8

важеного законом на надання безоплатної правової допомоги.

Довіреність від імені юридичної особи видається
за підписом посадової особи, уповноваженої на
це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки (за наявності) юридичної
особи (ч. 3 ст. 42 ЦПК).

Норми ч. 4 ст. 42 ЦПК дозволяють посвідчити
повноваження адвоката як представника також
ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги, або договором. До ордера
обов’язково додається витяг із договору, в якому
зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення
окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується
підписом сторін договору.
Оригінали вищезазначених документів або
копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до
справи.
Які ж повноваження має представник роботодавця в суді?
Так, згідно зі ст. 44 ЦПК представник, який
має повноваження на ведення справи в суді,
може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.
Зауважимо, що обмеження повноважень
представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому
довіреності (Зразок 1).
Нормами статей 248 – 250 ЦПК регулюються
підстави і порядок припинення представництва за згаданою довіреністю. При цьому роботодавець має пам’ятати, що про припинення
представництва або обмеження повноважень
представника за довіреністю він має повідомити суд шляхом подання письмової заяви або
усної заяви, зробленої у судовому засіданні. Що
характерно, у разі відмови представника від
наданих йому повноважень представник не
може бути у цій самій справі представником
іншої сторони.
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Зразок 1

ДОВІРЕНІСТЬ
Я, гр. України Петренко Володимир Вікторович, 1975 року народження (ідентифікаційний
номер: 1234567890; паспорт: серія АА № 987654, виданий 28.11.1998 р. РУ ГУ МВС України
в місті Житомирі), зареєстрований за адресою: м. Житомир, вул. Січовиків 115, корп. А,
кв. 12, згідно з попередньою усною домовленістю цією довіреністю уповноважую:
гр. України Муравського Андрія Петровича, 1966 року народження, (ідентифікаційний номер:
998877665544), який мешкає за адресою: м. Житомир, вул. Революції, будинок 16, кв. 45,
гр. України Твердохліба Олександра Івановича, 1980 року народження, (ідентифікаційний
номер: 556677889903), який мешкає за адресою: м. Житомир, вул. Велика Садова, будинок
76, кв. 19,
представляти мої інтереси в судах України (в тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях) з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому,
в тому числі з правом підписувати, подавати, доповнювати позовні заяви, скарги, відзиви на
позовні заяви, змінювати предмет позову, окрім права відмови від позову; приймати участь у
розгляді позовних заяв та скарг; надавати усні та письмові пояснення; наводити свої доводи
та міркування з усіх питань, що виникають в ході процесу; подавати докази, брати участь у
дослідженні доказів; виступати в суді або у позасудових провадженнях та змагальних процедурах, подавати заперечення, заяви про відводи або заміну судді чи арбітра; заявляти
клопотання; заперечувати проти клопотань та доводів інших учасників процесу; подавати та
підписувати апеляційні скарги, касаційні скарги, заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов
судів за нововиявленими обставинами; отримувати судові рішення (ухвали, постанови), накази суду, ухвали відносно забезпечення виконання або зміни способу виконання судового
рішення; знайомитись з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії; вести переговори; отримувати необхідні документи; брати участь у прийнятті рішення, укладати мирові
угоди, оскаржувати рішення суду, правоохоронних органів, прокуратури та інших органів
державної виконавчої влади, а також організацій, підприємств та установ усіх форм власності,
вносити подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, брати участь у вирішенні спорів стосовно процедури судового розгляду, забезпечувати виконання судових рішень загалом та наказів та інших виконавчих документів; готувати, підписувати, вносити
зміни та доповнення, розглядати, подавати та одержувати від судів, господарських судів, податкових та інших органів, підприємств, установ та організацій будь-які та усі документи,
витяги та/або їх копії та інформацію, що стосується проваджень та справ; подавати виконавчі
документи до стягнення або виконання, брати участь у виконавчих провадженнях, подавати
прохання про виконання в Україні судових рішень (ухвал) на мою користь, заперечувати та
оскаржувати дії виконавців та органів Міністерства юстиції України, заперечувати та оскаржувати дії оцінювачів, зберігачів та інших учасників виконавчого провадження; ставити підписи
в документах та виконувати всі інші, пов’язані з цією довіреністю, дії від мого імені та в моїх
інтересах у відносинах з усіма органами державної влади України, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також користуватися іншими процесуальними правами, передбаченими чинним законодавством України.
Для чого надаю їм право (як разом так і кожному окремо): подавати від мого імені заяви,
довідки та документи, отримувати необхідні довідки і документи, сплачувати належні з мене
платежі, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цією довіреністю відповідно до чинного
законодавства України для такого роду повноважень.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам на один рік та
дійсна до 15 квітня 2016 року.
Ця Довіреність була надана мені на перевірку до її підписання, вичитана мною і особисто
я несу відповідальність за вірність всіх наданих та внесених даних в цю Довіреність, суть її
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Зразок 1. Закінчення
мені зрозуміла та цим я підтверджую, що зміст даного одностороннього правочину, права,
відповідальність, наслідки правочину, зміст статей 219, 238 – 241, 244 – 250 Цивільного
кодексу України мені нотаріусом роз’яснено. Я повністю усвідомлюю і розумію значення
своїх дій, дію добровільно, та не помиляюсь у відношенні цього правочину. Розуміючи значення і умови цього правочину та його правові наслідки, підтверджую дійсність намірів при
його укладанні, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного, що зміст
цього правочину відповідає моїй волі, прийнятий та підписаний особисто мною.
14.04.2015 р.

Петренко

/В. В. Петренко/

Посвідчувальний напис нотаріуса
Державний нотаріус 1-ї міської нотаріальної контори м. Житомира
14.04.2015 р.
Гройсман

Оскарження судових рішень,
винесених не на користь роботодавця
Досить часто трапляються випадки, коли суд
першої інстанції, не врахувавши аргументи
представника чи безпосередньо роботодавця,
виносить рішення не на його користь. Яким же
чином слід діяти роботодавцеві, у разі, коли першою інстанцією прийнято рішення не на його
користь? Що робити, коли існують вагомі підстави для оскарження рішення суду, наприклад,
про поновлення на роботі працівника? На що
слід звернути увагу його представникові?
По-перше, слід пам’ятати, що апеляційна
скарга на рішення суду подається протягом
десяти днів з дня його проголошення (ч. 1
ст. 294 ЦПК). Будь-які особи, які брали участь у
справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти
днів з дня отримання копії цього рішення. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього
строку, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не
знайде підстав для поновлення строку.
Однак у п. 4 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
вказано, що встановлені статтями 228, 233 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
строки звернення до суду застосовуються неза-
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/О. Ф. Гройсман/

лежно від заяви сторін. У кожному випадку суд
зобов’язаний перевірити і обговорити причини
пропуску цих строків, а також навести у рішенні
мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим поновити порушений строк. Передбачений у ст. 233 КЗпП місячний строк поширюється
на всі випадки звільнення незалежно від підстав
припинення трудового договору. Розглядаючи
трудові спори після їх попереднього розгляду в
комісії по трудових спорах (далі — КТС), суд
з’ясовує і обговорює додержання і причини пропуску як для десятиденного строку звернення до
суду за вирішенням трудового спору, так і тримісячного строку звернення до КТС (ст. 225 КЗпП),
якщо останньою він не був поновлений. Якщо
місячний чи тримісячний строк пропущено без
поважних причин, у позові може бути відмовлено з цих підстав.
Згідно зі ст. 295 ЦПК, апеляційна скарга подається у письмовій формі із зазначенням:
1) найменування суду, до якого подається
скарга;
2) ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
3) ім’я (найменування) осіб, які беруть участь
у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
4) рішення або ухвала, що оскаржується;
5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота
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встановлення обставин, які мають значення
для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, правильного їх дослідження чи
оцінки, неподання доказів з поважних причин
та (або) неправильне (значення відповідно до
встановлених судом обставин правовідносин);
6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи
оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
7) клопотання особи, яка подала скаргу;
8) перелік документів та інших матеріалів, що
додаються.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Варто звернути увагу, що апеляційна скарга
підписується особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність
або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не
подавалися. Також додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі (Зразок 2).
Апеляційна скарга подається до апеляційного
суду через суд першої інстанції, який ухвалив
оскаржуване судове рішення. Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку
для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні
скарги, що надійшли після нього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.
Зразок 2

До Апеляційного суду Запорізької області
Скаржник – відповідач у справі:
ПрАТ «Будівник», м. Запоріжжя-69002,
вул. Заводська, буд. 91, оф. 3
Позивач у справі: Красько Марина Вікторівна,
м. Запоріжжя-69002, вул. Травнева, буд. 20, кв. 1,
на рішення Заводського районного суду
м. Запоріжжя від 01.07. 2015 року
у цивільній справі за позовом Красько М. В. до
ПрАТ «Будівник»
про відшкодування моральної шкоди

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 01.07.2015 р. у цивільній справі
за позовом Красько М. В. до ПрАТ «Будівник» про стягнення моральної шкоди у розмірі
25 тисяч гривень позовні вимоги було задоволено в повному обсязі.
З рішенням суду не згоден у повному обсязі й вважаю його таким, що підлягає скасуванню у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним
застосуванням норм матеріального права.
Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги Красько М. В., обґрунтувавши своє рішення наявністю значних моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків, які
потребували від позивача додаткових зусиль для організації життя та життя її родини.
Вважаю, що з висновком суду погодитися не можна, виходячи з наступного:
У судовому засіданні було встановлено, що Красько М. В. працювала з 1 вересня 2010 року
у Приватному акціонерному товаристві «Будівник» на посаді головного економіста. 21 квітня 2015 року за наказом від 20.04.2015 р. № 55-п, підписаним заступником директора
Мельником С. М., Красько М. В. була звільнена із займаної посади за одноразове грубе порушення трудових обов’язків, відповідно до п. 1 ст. 41 КЗпП України. Рішенням Заводського
районного суду м. Запоріжжя від 01.07. 2015 р. Красько М. В. було поновлено на роботі.
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Зразок 2. Закінчення

З пояснень Красько М. В. та показань свідків, письмових довідок випливає, що з 21 квітня 2015 року до дня поновлення на роботі позивачка не могла ніде працевлаштуватися,
оскільки до трудової книжки внесено відповідне формулювання підстави звільнення. Начебто через це позивачка втратила кваліфікацію та навички в роботі економіста. Крім того,
протягом вказаного періоду вона не мала коштів на утримання своєї родини і, щоб вижити,
змушена була продати певне майно. За її словами, цим було позбавлено її сім’ю можливості
вести звичний для неї спосіб життя.
Свідки Шевченко А. І., Бузина О. М. підтвердили в судовому засіданні, що Красько М. В.
перебувала протягом періоду, з дня звільнення до поновлення на роботі, в дуже поганому
стані та морально страждаючи.
Зокрема, свідок Шевченко А. І. підтвердив, що позивачка неодноразово зверталася до лікаря,
купувала знеболюючі препарати, але вони не допомагали. А свідок Бузина О.М. дала свідчення
щодо того, що Красько М. В. неодноразово займала у неї гроші, адже не могла придбати для
своїх дітей у достатній кількості продукти харчування, предмети першої потреби, одяг, ліки.
У той же час вважаю, що з показань свідків не випливає прямого взаємозв’язку між моральними стражданнями Красько М. В. і періодом, протягом якого позивачка не працювала. До того
ж, покази свідків мають суб’єктивний характер. Зокрема, свідок Шевченко А. І. є хрещеним
батьком дитини Красько М. В., а свідок Бузина О. М. є троюрідною сестрою позивачки.
Таким чином, вважаємо, що Заводський районний суд м. Запоріжжя у рішенні від 01.07.2015 р.
не повністю з’ясував усі обставини справи, не дослідив у повному обсязі факт моральних
страждань Красько М. В. та його взаємозв’язку з внесеним до трудової книжки записом, й виніс недостатньо обґрунтоване рішення, яке не відповідає усім обставинам справи.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 292, 307, 309 ЦПК України, прошу:
Рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя від 01.07.2015 р. у цивільній справі
за позовом Красько М.В. до ПрАТ «Будівник» про відшкодування моральної шкоди у розмірі 25 тисяч гривень скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
Додаток: копії скарги за числом сторін у справі.
Директор ПрАТ «Будівник»
6 липня 2015 р.

До апеляційної скарги, яка не оформлена
відповідно до вимог, встановлених ст. 295
ЦПК, а також у разі несплати суми судового
збору чи витрат на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи застосовуються
положення ст. 121 ЦПК (тобто вона залишається без руху або повертається). Слід однак зауважити, що від сплати судового збору
звільняються позивачі з питань трудових правовідносин, у т. ч. про поновлення на роботі
та стягнення заробітної плати тощо. Утім, за
подачу апеляційної скарги чинне законодавство встановлює судовий збір, який стягується
в розмірі 50% ставки, що підлягає сплаті при
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги,
а у разі подання позовної заяви майнового ха-
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/Л. В. Борзенко/

рактеру — 50% ставки, обчисленої виходячи з
оспорюваної суми.
Отже, як бачимо, представництво інтересів
роботодавця в суді є достатньо складною та багатоплановою справою. Залежно від складності
та направленості спірної ситуації, представник
має вибудувати оптимальну стратегію захисту
законних прав та інтересів роботодавця з метою
перемоги у судовому процесі. Усе це вимагає
злагоджених дій усіх служб підприємства, адже
досить часто саме різнопланова інформація дозволяє встановити істину та отримати закономірне рішення.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Положення про систему
управління охороною праці
Кожен працівник має право на належні, безпечні й здорові умови праці. Зобов’язання
зі створення на робочому місці умов праці, які б відповідали нормативно-правовим
актам, та із забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників
у галузі охорони праці покладається на роботодавця. Одним з основних документів,
необхідних для належного забезпечення функціонування системи управління охороною праці, є Положення про систему управління охороною праці.

Загальні положення
З метою забезпечення основних положень
щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі
трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, визначених Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII, на підприємстві необхідно розробити локальний нормативний акт — Положення про систему управління охороною праці.
Управління охороною праці — це підготовка,
прийняття та реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на охорону життя,
здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.
Система управління охороною праці (далі —
СУОП) — частина загальної системи управління
організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням
на виробництві, а також небезпеки для третіх
осіб, що виникають у процесі господарювання, і
включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці.
Законодавством України про охорону праці
не встановлено обов’язкових вимог до форми,
структури та змісту Положення про СУОП.
З метою сприяння суб’єкту господарювання
щодо досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає мінімальним вимогам до
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забезпечення безпечних та здорових умов праці
найманих працівників, наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 22 лютого 2008 р.
№ 35 затверджено Рекомендації щодо побудови,
впровадження та удосконалення системи управління охороною праці.
З використанням цих Рекомендацій суб’єкт
господарювання має можливість розробити
власне відповідне Положення про СУОП з урахуванням виду діяльності та специфіки виробництва, яке встановлює засади функціонування
системи управління охороною праці, що може
бути складовою частиною загальної системи
управління організацією. Вимоги положення
мають бути обов’язковими для виконання всіма
найманими працівниками.
У випадку прийняття на державному рівні галузевого положення про СУОП — підприємства,
що відносяться до цієї галузі, повинні на його
основі розробити власне положення. Наприклад, у галузі електроенергетики діє Положення
про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики, затверджене
наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (далі — Міненерговугілля) від 9 лютого 2015 р. № 73,— його дія поширюється на підприємства електроенергетики,
що належать до сфери управління Міненерговугілля, та на господарські товариства, щодо яких
Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.
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Порядок розробки
та структура документа
При розробці Положення про СУОП слід керуватись Порядком опрацювання і затвердження
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду
за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132,
який є обов’язковим для всіх підприємств незалежно від форм власності.
Розробивши проект Положення про СУОП
його необхідно узгодити зі службою охорони
праці підприємства. У разі необхідності можна

погодити з іншими зацікавленими службами,
підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони
праці. На підприємствах виробничої сфери з
кількістю працюючих до 50 осіб та в організаціях, де службу охорони праці не створено,
проект узгоджується з посадовою особою, на
яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.
Вводиться в дію Положення про СУОП наказом керівника підприємства.
Як правило, зазначений локальний нормативний акт містить ряд розділів, які наведені у Таблиці.
Таблиця

Розділ
Загальні положення

Планування та фінансування
заходів з охорони праці

Обов’язки та відповідальність

Зміст
У розділі визначається політика керівництва у сфері охорони праці.
Політика у сфері охорони праці повинна:
— визначати загальні завдання з покращення охорони праці;
— відповідати характеру та масштабу ризиків, що можуть виникнути на виробництві;
— включати в себе зобов’язання керівництва щодо постійного поліпшення охорони
праці, сприяння формуванню громадських органів, забезпечення соціального
партнерства, інформування працівників щодо умов праці та існуючих виробничих
ризиках.
У розділі наводиться комплексний план заходів з охорони праці. Планування заходів
передбачає визначення умов праці та реалізацію основних напрямків роботи з
поліпшення охорони праці; визначення потреби у новій техніці, технології, інженернотехнічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні на підставі
внутрішнього та зовнішнього аудиту охорони праці, аналізу причин нещасних випадків та
професійних захворювань.
У цьому розділі визначаються обов’язки, відповідальність посадових осіб а також
працівників щодо охорони праці при розробці, впровадженні та удосконаленні
СУОП. Обов’язки працівників, які керують, виконують та перевіряють різні види
діяльності, що впливають на ризики виникнення небезпечних ситуацій, пов’язані з
діяльністю організації, устаткуванням і робочими процесами, повинні бути визначені,
задокументовані та доведені до відома працівників для сприяння управлінню в сфері
охорони праці.

У Положенні про СУОП (див. Зразок) можуть
бути представлені також інші розділи. Зокрема, якщо на підприємстві створюється служба
охорони праці, то в Положення про СУОП доцільно включити розділ, який би визначав її
функції. Якщо ж для визначення структури
служби охорони праці та її завдань розроблюється і затверджується окремий локальний
нормативний акт, необхідно дати посилання
на нього.
Розробивши Положення про СУОП слід звернути увагу на те, що окрім визначення кола по-
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вноважень та обов’язків працівників щодо охорони праці у цьому положенні, їх необхідно
окреслити та внести до посадових інструкцій
персоналу підприємства.
Наприкінці ще раз підкреслимо, що у більшості випадків Положення про СУОП розробляється на великих підприємствах, де є наявною служба охорони праці. Якщо ж її немає,
що характерно для малих підприємств з кількістю працюючих менше 50 осіб, де створення
служби охорони праці не є обов’язковим, до
розробки цього положення можуть залучатися
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Зразок

Положення про систему управління охороною праці
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу законів про працю України,
Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про охорону праці», інших нормативноправових актів з питань охорони праці.
1.2. На виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці» система управління охороною праці на ТОВ «Енергодар» (далі — підприємство) призначена для забезпечення створення в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці умов праці відповідно
до вимог нормативних актів, а також забезпечення прав працюючих, гарантованих законодавством про охорону праці.
1.3. Система управління охороною праці (далі — СУОП) — це сукупність взаємозв’язаних
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувальнопрофілактичних заходів та управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням та створення безпечних умов праці.
1.4. Вимоги СУОП є обов’язковими для усіх працівників підприємства.
1.5. Управління охороною праці направлено на:
— формування безпечних умов праці;
— підвищення безпечності створених умов праці;
— забезпечення виконання всіма працівниками своїх обов’язків з охорони праці.
1.6. Управління охороною праці здійснюється за таким порядком:
— планування діяльності;
— виконання запланованих заходів;
— здійснення контролю за реалізацією заходів;
— аналіз результатів та вдосконалення своєї діяльності.
1.7. Роботу з управління охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням
СУОП здійснює служба охорони праці.
1.8. Керівництво підприємства встановлює пріоритет життя та здоров’я працівників підприємства і створює на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належні, безпечні і здорові умови праці, запроваджує високу культуру виробництва, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.
1.9. Політика керівництва підприємства у сфері охорони праці полягає у:
— підтриманні високої культури виробництва;
— підвищенні рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництва, технологій і обладнання, використання досягнень науки і техніки;
— проведенні навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з
питань охорони праці;
— соціальному захисті працівників, відшкодуванні шкоди особам, які постраждали від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
1.10. Керівництво підприємства:
— гарантує забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці;
— забезпечує функціонування СУОП, орієнтуючись на передовий досвід інших підприємств, що здійснюють аналогічну діяльність, та відповідно до вимог міжнародних стандартів серії OHSAS;
— всебічно сприяє, щоб функціонування СУОП забезпечувало, насамперед, запобігання
травмам і погіршення стану здоров’я працівників, а також постійне поліпшення показників
у сфері охорони праці.
2. Планування та фінансування заходів з охорони праці
2.1. Планування робіт з охорони праці здійснює служба охорони праці.
2.2. Планування робіт з охорони праці здійснюється на підставі:
— комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів безпеки
праці, гігієни праці і виробничого середовища;
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Зразок. Продовження
— заходів для усунення недоліків і виконання приписів органів державного нагляду;
— заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, запропонованих органами державного
нагляду;
— заходів для усунення недоліків, виявлених при розслідуванні нещасних випадків і аварій;
— заходів з охорони праці, намічених після перевірок стану охорони праці і робочих
місць, а також за критичними зауваженнями і пропозиціями працівників;
— перспективних і поточних планів створення безпечних і нешкідливих умов праці.
2.3. Фінансування заходів з охорони праці, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві, здійснюється за рахунок коштів господарської діяльності, фонду охорони праці підприємства.
2.4. На підприємстві витрати на охорону праці плануються в розмірі 0,5% від фонду
оплати праці за попередній рік (відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці»).
3. Обов’язки та відповідальність
3.1. Безпосередню відповідальність за охорону життя і здоров’я працівників підприємства несе його керівник, обов’язками якого є:
— інформування працівників під підпис під час укладання трудового договору про умови
праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства й колективного
договору;
— забезпечення за власний рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання
засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці
й колективного договору;
— створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства
щодо прав працівників у галузі охорони праці;
— створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх обов’язки та права під
час виконання покладених на них функцій, а також контроль за їх додержанням;
— організація проведення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці;
— розроблення за участю сторін колективного договору та реалізація комплексних заходів
для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
— забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин,
що змінюються;
— впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації
та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці;
— забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та
устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
— забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних
захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених уповноваженими особами
за підсумками розслідування цих причин;
— організація проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці,
оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються
законодавством, та за їх підсумками вжиття заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих
для здоров’я виробничих факторів;
— розроблення і затвердження положень, інструкцій, інших актів з охорони праці, що діють
у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на
території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих
місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечення безоплатно
працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
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— здійснення контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва,
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
— організація запровадження безпечних методів праці;
— вжиття термінових заходів для допомоги потерпілим, залучення за необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення на підприємстві аварій та
нещасних випадків;
— організація проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах,
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, а також за
результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби забезпечення проведення відповідних оздоровчих заходів;
— отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
— організація розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232;
— інформування працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського
контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонду соціального страхування про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на
підприємстві умов і безпеки праці на належному рівні.
3.2. Працівники підприємства зобов’язані:
— дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
— знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
— проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди;
— проходити інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії;
— негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу
підприємства про кожний нещасний випадок, який стався з ним або свідком якого він був, і
вживати заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому;
— негайно повідомляти безпосереднього керівника або роботодавця про виробничу
ситуацію, небезпечну для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для
виробничого середовища чи довкілля.
4. Служба охорони праці
4.1. На підприємстві затверджено Положення про службу охорони праці. З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці, проведення навчання та пропаганди безпечних методів праці, обладнано кабінет з охорони праці та промислової безпеки,
який є центром інформаційно-методичної роботи підприємства з питань охорони праці.

в порядку сумісництва чи суміщення особи,
які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше
20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можна запросити стороннього спе-
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ціаліста з відповідною підготовкою на договірних засадах.

Ірина ПРИМАК,
юрист
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Матеріальне
стимулювання працівників:
усі важелі в руках роботодавця
Крім державних підприємств та бюджетних установ, решта компаній вільні в питаннях оплати праці своїх працівників, у тому числі й щодо їх преміювання. Але багато
запитань виникає саме щодо умов преміювання — це пов’язано з тим, що підприємства не враховують деякі особливості матеріального стимулювання працівників.
Тож наразі з’ясуємо, як розробити умови матеріального стимулювання, не заплутавшись при цьому у відповідній термінології, а також дізнаймося, як отримання
премій впливає на доходи працівників.

Умови матеріального стимулювання
Підприємство вправі самостійно визначати
кому і скільки зарплати платити (але, звісно,
не менше встановленої законодавством мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні складає 1 218 грн), кого і як з працівників стимулювати, виплачуючи їм надбавки, доплати, премії
та винагороди, з урахуванням мінімальних
державних гарантій. Це закріплено у Законі
Украї ни «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108).
Так, ч. 1 ст. 15 Закону № 108 встановлено,
що форми і системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною, галузевими
(міжгалузевими) і територіальними угодами.
Держава регулює оплату праці працівників
підприємств усіх форм власності лише шляхом
встановлення розміру мінімальної зарплати та
умов і розмірів оплати праці керівників держпід-
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приємств і працівників підприємств, установ та
організацій, що фінансуються чи дотуються з
бюджету (ст. 8 Закону № 108).
Інші державні норми та гарантії мають визначатися Кодексом законів про працю України
(далі — КЗпП) та іншими актами законодавства. Зокрема, у КЗпП встановлено мінімальні
норми оплати праці за роботу в надурочний час;
у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час;
за час простою; працівників, молодше 18 років;
оплату щорічних відпусток, часу виконання державних обов’язків, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо (ст. 12 Закону
№ 108). Водночас, у КЗпП не визначено умов
матеріального стимулювання працівників, у
тому числі й умов їхнього преміювання, і не
встановлено якихось мінімальних державних
гарантій у цьому питанні.
Тому і бухгалтерам, і кадровикам марно сподіватися знайти якийсь нормативно-правовий
акт, який би визначав єдині умови матеріального стимулювання працівників і був обов’язковим
для всіх. З огляду на це, умови матеріального
стимулювання працівників підприємство має
розробляти самостійно і потім саме в них шукати відповіді на всі свої запитання. Тому це має
бути спільна робота і кадровиків, і бухгалтерів.
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Зміст локального документа
З метою надання практичної та методичної
допомоги підприємствам та організаціям у питаннях розробки та впровадження ефективних
систем матеріального стимулювання праці наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 2003 р. № 23 було затверджено Методичні рекомендації щодо організації
матеріального стимулювання праці працівників
підприємств і організацій (далі — Методичні рекомендації № 23). У них дано визначення основних базових термінів, зокрема й самого поняття «матеріальне стимулювання праці», які
дозволяють розібратися у питаннях матеріального заохочення працівників і на їх основі розробити власні умови матеріального стимулювання співробітників. Крім того, у Методичних
рекомендаціях № 23 проаналізовано системи
матеріального стимулювання різних країн
близького та далекого зарубіжжя, що дозволяє
кожному підприємству вибрати і адаптувати до
умов своєї діяльності ті з них, які будуть найбільш ефективними. Та базові принципи в усіх
однакові. І якщо підприємства слідуватимуть
цим рекомендаціям, то отримають ефективний
локальний документ.
Так, у п. 6 Методичних рекомендацій № 23
визначено, що кожна система матеріального
стимулювання має дві групи показників: основні показники стимулювання та показники умов
стимулювання.
Основний показник стимулювання є базою, на якій визначається або розраховується
розмір матеріального стимулу (премії, доплати,
надбавки, заохочувальної виплати тощо). Тобто
це те, за що виплачується додатковий матеріальний стимул, наприклад, виконання плану або
економія пального.
Показники умов стимулювання визначають
право на отримання певної винагороди, встановленої за досягнення, виконання або перевиконання основного показника стимулювання,
та її розміру. Умови стимулювання, у свою чергу, мають дві групи: основні та додаткові. У разі
невиконання (недотримання) основних показників умов стимулювання винагорода повністю
не виплачується, а у разі невиконання (недотри-
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мання) додаткових показників умов стимулювання розмір винагороди за основний показник
стимулювання може бути зменшено. Наприклад, якщо умовами встановлено, що премія виплачується у разі виконання плану, то, відповідно при невиконанні — не виплачується. Також
умовами стимулювання може бути визначено,
що при досягненні такої-то продуктивності праці розмір премії вищий, а при недосягненні —
нижчий.
Детальніше порядок побудови систем матеріального стимулювання наведено у п. 9 Методичних рекомендацій № 23. Зокрема, у відповідному документі має бути визначено:
— основний показник (показники) матеріального стимулювання з визначенням тієї частки
цього показника в абсолютному або відносному
(у відсотках) розмірі, за яку встановлюється або
нараховується певний розмір матеріальної винагороди;
— основний (основні) та додатковий (додаткові) показники умов матеріального стимулювання;
— розмір (розміри) винагороди за досягнення, виконання або перевиконання основного
показника (показників) матеріального стимулювання;
— розмір зниження загального розміру винагороди у разі невиконання (недотримання) додаткових показників умов матеріального стимулювання;
— категорії, групи (професії) працівників або
структурні підрозділи, яким за цією системою
нараховується та виплачується винагорода;
— порядок обліку показників матеріального
стимулювання;
— терміни нарахування та виплати винагороди;
— інші додаткові умови, пов’язані з непередбаченими обставинами, які можуть виникнути
на підприємстві незалежно від працівників.
Якщо говорити простіше, то має бути визначено: за що, в якому розмірі, кому, коли і як
виплачується винагорода. Якщо всі ці умови у
колективному договорі чи в положенні про
оплату праці відображено, ні у кадровиків, ні у
бухгалтерів ніколи не виникатиме питань, чи-то
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платити такому-то працівникові винагороду, чи
ні; тоді-то її виплачувати чи ні тощо.
Виходячи з практики реалізації трудових відносин, підприємство, розробляючи умови матеріального стимулювання, також має передбачити
умови стимулювання працівників, які перебувають у відпустках чи хворіють, звільнилися чи мобілізовані тощо. І порадників тут не може бути —
лише виходячи з фінансових умов підприємство
може вирішити, платити премію працівникові,
який, скажімо, перебуває у відпустці, чи ні.
Наприклад, якщо мова йде про премії до якихось ювілейних дат, то таку премію варто виплачувати усім працівникам, включаючи й тих, які
знаходяться у відпустках. А от на премію за виконання чи перевиконання плану продажів відділу збуту в цілому, працівник, який перебуває у
відпустці, може претендувати лише пропорційно трудовому внеску. Всі ці нюанси мають бути
відображенні у локальному документі про умови матеріального стимулювання.
Якщо премії виплачуються у відсотках «від
чогось», то має бути конкретно визначено, якою
є базова величина: від окладу поточного місяця
чи попереднього; від середньої зарплати по підприємству чи окремого працівника; від суми перевищення плану чи від конкретного досягнутого обсягу тощо.
Оскільки підприємствам надано право самостійно визначати умови та розміри матеріального стимулювання, то ці питання мають бути
відображені у колективному договорі або в положенні про оплату праці чи про преміювання,
яке є додатком до колективного договору, або ж
безпосередньо у трудових договорах (контрактах) з працівниками. На великих підприємствах
право розробляти та затверджувати положення
про преміювання працівників може бути делеговано керівникам внутрішньовиробничих підрозділів (цехів, відділів, служб тощо). Дізнатися,
як розробити локальний нормативний акт, в
якому буде зазначено умови та порядок виплати
премій, а також ознайомитися зі зразком відповідного документа ви можете зі статті «Положення про преміювання», надрукованої у № 12
(96) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік.
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Звичайно, не на всіх малих підприємствах є
колективні договори і не з усіма працівниками
укладаються письмові індивідуальні трудові договори, а якщо й укладаються, то часто носять
формальні ознаки і містять відсильну норму на
зразок «оплата праці здійснюється відповідно до
штатного розпису». Зрозуміло, що питання преміювання в такому разі не можуть бути деталізовані. Часто питання матеріального стимулювання повністю належать до компетенції керівника,
який їх вирішує одноособово. У таких випадках
у рішенні про преміювання все одно мають бути
передбачені всі вищезгадані нюанси, про які
йдеться у п. 9 Методичних рекомендацій № 23.
Крім питань виплати премій, слід врегулювати і питання позбавлення працівників премій.
Критерії підприємство визначає самостійно —
це може бути, зокрема, порушення працівником
вимог виробничих, технологічних або посадової інструкцій; недотримання норм охорони
праці; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; прогул тощо.

Важливість дотримання
єдиної термінології
Розробляючи положення про умови матеріального стимулювання працівників важливо
дотримуватися єдиної з нормативними актами
термінології, щоб уникнути двозначного трактування виплат у разі особливостей їх врахування при збереженні за працівниками середнього
заробітку.
Так, у Методичних рекомендаціях № 23 дано
визначення таких основних базових термінів:
винагорода — будь-яка одноразова, періодична або щомісячна матеріальна (грошова
чи натуральна) виплата працюючому на підприємстві, відповідно до показників та умов цієї
виплати, визначених підприємством;
премія — основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів,
визначеними підприємством;
надбавки та доплати — це законодавчо
гарантовані або нормативно обумовлені (у по-
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становах уряду, угодах та договорах) виплати
працівникам понад їх основну заробітну плату, які пов’язані з особливостями та умовами
праці, а також особистими якостями працівників.
Зверніть увагу, що у п. 1 Методичних рекомендацій № 23 зроблено застереження, що в
них під «винагородою» маються на увазі премії,
надбавки, доплати та інші заохочувальні й стимулюючі виплати. Але у внутрішньому положенні підприємства ці поняття слід розмежовувати
і окремо визначати умови виплати премій, окремо набавок, окремо доплат тощо.
Також слід узяти до уваги, що винагороди можуть бути складовими фонду оплати праці. Зокрема, у ст. 2 Закону № 108, яка визначає складові фонду оплати праці, премії, пов’язані з
виконанням виробничих завдань і функцій, віднесені до додаткової заробітної плати, а виплати
у формі винагород за підсумками роботи за рік,
премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
установлені зазначеними актами норми — до
інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Це важливо для цілей збереження середнього
заробітку працівникам для оплати лікарняних,
декретних, відпусток тощо.
Так, у п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), вказано, зокрема, що премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. А одноразова
винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Якщо у положенні про преміювання вказати,
що працівнику за результатами роботи за рік
виплачується премія, то виникне питання, чи
тотожна вона з винагородою, про яку йдеться у
Порядку № 100. Тому краще вживати термін
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«винагорода». Аналогічно, в наказах про преміювання слід вказувати, яка саме премія ми виплачується — місячна чи квартальна, — адже умови
їх врахування різні.
Досить поширеним на практиці є помилкове
формулювання наказів щодо виплати певних
матеріальних заохочень працівникам без вказівки, до яких саме видів виплат належать ці
суми, наприклад: «У зв’язку з виконанням плану за травень 2015 року виплатити всім працівникам по 100 грн». Звісно, одразу виникають
запитання — такі виплати є преміями чи доплатами, одноразовими чи систематичними
тощо. В результаті приходимо до висновку, що
наказ не інформативний. Також останнім часом розповсюдженим є й формулювання на
кшталт: «У зв’язку з виконанням плану за червень 2015 року виплатити всім працівникам
бонус по 100 грн». За таких обставин стикаємося
з терміном «бонус», значення якого не кожен
розуміє, а його визначення відсутнє у законодавстві.
Тому, розробляючи умови матеріального стимулювання працівників чи складаючи накази
про їх виплату, слід бути уважним до термінів.
Варто наводити трактування (давати чітке визначення), щоб полегшити їх класифікацію
щодо належності до фонду додаткової зарплати
чи інших заохочувальних і компенсаційних виплат. А найкраще запроваджувані підприємствами винагороди називати так, щоб потім
взагалі не виникало питань щодо їх трактування бухгалтерами для розрахунку середньої зарплати.

Преміювання у разі відрядження
Вище ми зазначали, що підприємство самостійно має визначити, кому з працівників і на
яких умовах виплачуються премії, зокрема, працівникам, які перебувають у відпустках чи у відрядженнях. Саме питання преміювання працівників, які перебувають у відрядженнях, чомусь
стає каменем спотикання і для кадровиків, і для
бухгалтерів.
Справа у тому, що працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу має здійснюватися відповідно до
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умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці не може
бути нижчим середнього заробітку (ч. 4 ст. 121
КЗпП).
Це означає, що за загальним правилом працівникам, які перебувають у відрядженнях, премії мають виплачуватися на тих же умовах, що й
зазвичай. Працівник під час відрядження перебуває у трудових відносинах з підприємством,
вони не припиняються і не призупиняються, а
закріплені у трудовому договорі умови оплати
праці весь цей час залишаються чинними.
Але коли справа доходить до порівняння заробітку за час відрядження та середнього заробітку за цей період, і працівникам бухгалтерії, і
кадровикам видається, що це «не чесно» випла-

чувати відрядженим працівникам премії, особливо, коли середній заробіток виходить вищим
за «звичайний» або навпаки. І тоді починаються
пошуки шляхів «виходу з ситуації». Але на такому етапі «ситуацію» вже вирішувати пізно.
Якщо підприємство хоче, щоб за час відрядження працівникам не виплачувалися премії,
таку умову слід передбачити у положенні про
преміювання — тоді, згідно зі ст. 121 КЗпП,
оплата праці буде здійснюватися відповідно до
«умов, визначених трудовим або колективним
договором».

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»

Про матеріальну, а також нематеріальну мотивацію персоналу як спосіб підвищення
продуктивності праці співробітників читайте у поточному номері на стор. 41
РЕКЛАМА
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ПОСТАНОВА
від 26 червня 2015 р. № 439

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1266

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
4 липня 2015 року

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (Офіційний вісник
України, 2001 р., № 40, ст. 1802; 2006 р., № 8, ст. 450; 2007 р., № 54, ст. 2179; 2009 р., № 95,
ст. 3279; 2014 р., № 47, ст. 1238) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:
26 червня 2015 року

А. Яценюк

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 439

Найсуттєвіше:
Цією Постановою викладено в новій редакції Порядок
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, який визначає механізм
обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат
за держсоцстрахуванням на
випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, у разі настання
страхового випадку, а також
оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства.

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266
1. У постанові:
1) вступну частину викласти в такій редакції:
«Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» і статей 33 та 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:»;
2) у пункті 4 слова «Міністерству праці та соціальної політики» замінити словами «Міністерству соціальної політики».
3. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1266
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2015 р. № 439
ПОРЯДОК
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — страхові виплати), у разі настання страхового випадку, а також оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації
або фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників (далі — роботодавці).
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Відповідно до цього Порядку обчислюється також середня заробітна плата (грошове забезпечення) у разі, коли застрахованим особам згідно із законодавством встановлюються додаткові виплати понад розміри та тривалість виплат за страхуванням
на випадок безробіття.
2. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
3. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування — період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу
безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі —
поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин,
виключаються з розрахункового періоду.
Для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.
4. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в
останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
5. У разі коли середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється відповідно до пунктів 9, 10, 12, 20, 28 і
29 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або їх частини (у разі, коли особа працює у
режимі неповного робочого дня чи тижня), двократного розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
6. У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати (доходу), середньомісячна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати (доходу) за один календарний день
на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
Особливості обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за страхуванням на випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами соціального страхування
7. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення), є 12 календарних
місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (для розрахунку допомоги по безробіттю — реєстрації особи в
державній службі зайнятості як безробітної).
8. Для застрахованих осіб, у яких зберігається право на допомогу по безробіттю після перерви страхового стажу з поважних
причин відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття», у розрахунковий період не враховуються повні місяці перерви страхового стажу.
9. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку (доходу, грошового забезпечення), середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день розірвання трудового договору, припинення підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності — для страхування на випадок безробіття, на день настання страхового випадку для добровільно застрахованих осіб за страхуванням з
тимчасової втрати працездатності та на день настання права на страхову виплату для добровільно застрахованих осіб за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
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10. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, добровільно застрахованим особам, які у розрахунковому періоді відпрацювали із сплатою
єдиного внеску та/або страхових внесків менше 180 календарних днів, середній дохід визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
Для розрахунку виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності добровільно застрахованим особам,
які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, середній дохід обчислюється:
для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності — виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку;
для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — виходячи з розміру доходу, на який нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, але не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку.
Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності)
11. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців за місцем роботи, де
стався страховий випадок, починаючи з місяця, що передує місяцю настання страхового випадку.
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж 12 календарних місяців за місцем роботи, де стався
страховий випадок, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).
У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за місцем роботи, де стався
страховий випадок, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням
страхового випадку.
12. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала
заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної
ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання права на страхову виплату. У разі коли тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлена та відповідні дані відсутні, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
13. Середня заробітна плата обчислюється за тією професією (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на
дільниці, ділянці), за якою застрахована особа працювала до моменту ушкодження здоров’я і за якою медико-соціальною експертною комісією їй встановлено стійку втрату професійної працездатності.
14. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності або коли з дня смерті потерпілого до настання права на страхові виплати минуло більше року з дня
настання страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати застрахованої особи
перед настанням нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу роботу), з якою
пов’язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що проводиться робочим органом виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування, за формулою:
З = З(н) х С : М,
де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у гривнях;
З(н) — середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує
року, з якого призначається страхова виплата;
С — сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + ...);
К — коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у розрахунковому періоді, який визначається за
формулою:
К = З(в) : З(с),
де З(в) — заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати;
З(с) — середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;
М — кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі коли у розрахунковому періоді є місяць (місяці), в якому повністю відсутня заробітна плата у зв’язку з:
поважною причиною, — такий місяць (місяці) виключається з розрахункового періоду, тобто сума коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 11 (або на меншу кількість) місяців;
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причиною, не віднесеною цим Порядком до поважної, — такий місяць не виключається з розрахункового періоду, тобто сума
коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 12 або на кількість місяців у конкретному розрахунковому періоді.
15. У разі відсутності на момент призначення страхових виплат відомостей про середньомісячну заробітну плату найманих
працівників, зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична середньомісячна заробітна плата таких працівників за місяці попереднього року з подальшим перерахунком її після надходження даних про середньомісячну заробітну плату
зазначених працівників за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата.
16. Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, застрахована особа працювала неповний календарний
місяць з поважних причин, середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, застосовується пропорційно
фактичній кількості відпрацьованих календарних днів у такому місяці.
17. У разі подання застрахованою особою для призначення страхових виплат довідки про заробітну плату за період до 1 січня
1992 р. під час обчислення коефіцієнта заробітної плати середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною заробітною платою працівників, зайнятих в економіці України, за відповідний рік.
18. Відомості про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного
року доводяться до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування виконавчою дирекцією зазначеного Фонду на підставі даних Держстату.
19. У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про заробітну плату застрахованої особи до ушкодження
здоров’я не збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, що склалася на
час звернення за відповідною професією (посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії (посади) середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою), що склалася
на час звернення на підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
20. У разі відсутності у потерпілого на час звернення за страховою виплатою довідки про його заробітну плату у зв’язку з
ліквідацією підприємства, установи або організації середня заробітна плата обчислюється виходячи з діючої на час звернення
місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) в галузі, але не менше
розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
21. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) для призначення застрахованій особі страхових
виплат середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої на підприємстві тарифної ставки (посадового окладу)
за тією професією (спеціальністю), яку така особа здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшого розряду за відповідною
професією.
22. Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована особа отримувала заробітну плату, середня заробітна
плата для призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи з розміру заробітної плати за цей період. За
бажанням застрахованої особи середня заробітна плата може бути обчислена виходячи з розміру заробітної плати до початку
виробничого навчання (практики).
23. У разі повторного ушкодження здоров’я в одного і того ж роботодавця середня заробітна плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за відповідні розрахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума
щомісячної страхової виплати в такому разі призначається згідно із ступенем втрати професійної працездатності, що встановлюється медико-соціальною експертною комісією за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.
24. Якщо повторне ушкодження здоров’я застрахованої особи відбулося з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності встановлено медико-соціальною експертною комісією за сукупністю випадків ушкодження здоров’я,
середня заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру
заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати
професійної працездатності за кожним страховим випадком.
Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах,
допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця
25. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок; для осіб, у яких через деякий час погіршився стан здоров’я у зв’язку з раніше отриманим
ушкодженням здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, — перед настанням
тимчасової непрацездатності.
26. Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем
роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).
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27. У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним
місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
28. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала
заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності,
в тому числі внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок
проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання
страхового випадку.
29. Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:
допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що
пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку;
допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
30. У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої
заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період
у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.
Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою
за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох
роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску.
Порядок надання відомостей для обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
31. Середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю, для страхових виплат за страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по
тимчасовій непрацездатності), та для призначення страхових виплат для добровільно застрахованих осіб обчислюється робочими органами фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
32. Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності,
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
що подаються до ДФС.
33. У разі коли відомості про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати (винагороди за цивільно-правовими договорами), такі дані за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування або застрахованої особи за формою згідно з додатком.
34. Відомості, необхідні для обчислення середньоденного грошового забезпечення військовослужбовцям та іншим особам,
які отримують грошове забезпечення, надаються за зверненням застрахованої особи військовими комісаріатами, де такі особи
перебувають на обліку, або військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями, органами, де такі особи проходили службу, протягом п’яти робочих днів за формою згідно з додатком.
Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування затверджуються Мінсоцполітики.
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Додаток
до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА
про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
видана __________________________________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) працював (працювала), проходив (проходила) службу _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, військового комісаріату,

_________________________________________________________________________________________________________________
де особа перебувала на обліку, або військової частини, підприємства, установи,

_________________________________________________________________________________________________________________
організації, органу, де особа проходила службу)

реєстраційний номер облікової картки платника податку _______________________________________________________________
Заробітна
Кількість календарних
Розмір єдиного внеску
плата (грошове
(на вимогу Фонду
для відповідної категорії
забезпечення,
Сума страхових
Місяці
соціального страхування
застрахованих осіб згідно із
винагорода за
внесків та/або єдиного
розрахункового
України — робочих) днів
Законом України «Про збір
цивільно-правовим
внеску, сплачена
періоду (зазначити у розрахунковому періоді,
та облік єдиного внеску
договором), на яку
застрахованою
назву місяців)
за винятком календарних
на загальнообов’язкове
нараховано єдиний
особою, гривень
днів, не відпрацьованих з
державне соціальне
внесок та/або страхові
поважних причин
страхування», відсотків
внески
____________
Усього
_________________________________________________________________________________________________________________
зазначається поважна причина (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку

_________________________________________________________________________________________________________________
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та

_________________________________________________________________________________________________________________
шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати) для

_________________________________________________________________________________________________________________
виключення кількості календарних днів у розрахунковому періоді

Для страхування на випадок безробіття — вихідна допомога або інші виплати у разі звільнення відповідно до Закону України
_________________________________________________________________________________________________________________
(назва)

виплачені одноразово, або період здійснення виплат ________________________________________________________________
(необхідне зазначити)

Керівник
Головний бухгалтер

____________________

________________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________

________________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
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ПОСТАНОВА
від 26 червня 2015 р. № 440

Видавник:

Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві,
за рахунок коштів роботодавця

Кабінет Міністрів України

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

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок
коштів роботодавця, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Остання редакція:
26 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено новий Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів
роботодавця, в якому встановлено єдиний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності на весь період
такої непрацездатності (за
перші п’ять днів та починаючи з шостого дня 50% середньої зарплати для страхового стажу до 3 років; 60% від
3 до 5 років; 70% від 5 до
8 років; 100% понад 8 років).

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 440
ПОРЯДОК
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця
1. Цей Порядок визначає умови оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованій особі (далі — дні тимчасової непрацездатності) за рахунок коштів роботодавця.
2. Оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється за основним місцем роботи
застрахованої особи та за місцем роботи за сумісництвом у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).
3. Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому
порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою за основним місцем роботи.
4. Дні тимчасової непрацездатності не оплачуються з підстав, передбачених статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
5. Дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах, визначених частиною першою статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Застраховані особи, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, менше шести місяців, мають право на оплату днів тимчасової непрацездатності в розмірі, який визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
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сплачуються страхові внески, але не перевищує в розрахунку на місяць розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Сума оплати днів тимчасової непрацездатності в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися
страхові внески до Фонду соціального страхування.
6. Обчислення середньої заробітної плати для здійснення оплати днів тимчасової непрацездатності проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802).
7. Витрати, пов’язані з оплатою днів тимчасової непрацездатності, відносяться до витрат
підприємств, установ, організацій, а для бюджетних установ — до їх видатків за відповідним
кодом економічної класифікації видатків бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 440
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439 «Про затвердження
Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства,
установи, організації» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 852).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 308 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 579).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 545 «Про внесення
зміни до пункту 7 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16,
ст. 1201).
4. Пункт 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71,
ст. 2870).
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НАКАЗ
від 12 червня 2015 р. № 149

Видавник:
Державна служба статистики
України

Остання редакція:
12 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову форму державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (умови праці) «Звіт
про умови праці, пільги та
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці», що
подається один раз на два
роки. Юридичним особам та
їхнім відокремленим підрозділам за переліком, установленим органами держстатистики, потрібно буде подавати
зазначену форму державного статистичного спостереження починаючи зі звіту за
2015 рік.

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги
та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державнустатистику», Положення
про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2014 року № 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з
метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо умов
праці на підприємствах й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці», що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2015 рік.
2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати методологічне керівництво
збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження,
затвердженою цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку
збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.
5. Визнати таким, що втратив чинність, з 4 січня 2016 року наказ Держстату від 7 серпня
2013 року № 238 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

№ 14 (98), 15 липня 2015

І. М. Жук

31

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне
за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт про умови праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці
за 20____ рік
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за
переліком, визначеним органами державної статистики

Терміни подання

не пізніше
28 лютого

№ 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату

12.06.2015 № 149

— органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

Респондент:
Найменування: __________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): __________________________
______________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Умови праці
на 31 грудня 20___ року
(осіб)

А
Усього
у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці

Облікова кількість штатних
Код рядка працівників
усього
з них жінки
Б
1
2
10010
10020

(із рядка 10010)
з них зайнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами (із рядка 10020):
мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне
10030
випромінювання)
барометричний тиск
10040
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Продовження Розділу І
Код рядка
А
неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання
іонізуючі випромінювання
виробничий шум, ультразвук, інфразвук
вібрація (локальна, загальна)
освітлення
іонізація повітря
хімічні фактори
біологічні фактори
важкість праці
напруженість праці
Із рядка 10020 — працівники молодше 18 років
Із рядка 10010:
зайнятих постійно у три- та чотиризмінному режимі
працівники служби охорони праці

Б
10050
10060
10070
10080
10090
10100
10110
10120
10130
10140
10150

Облікова кількість штатних
працівників
усього
з них жінки
1
2

10160
10170

Довідково: рік останньої атестації робочих місць (код 10180)

Розділ II. Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці та за особливий характер праці
на 31 грудня 20___ року
(осіб)

Код рядка

А
Усього

Б
11140

Із рядка 10010 — облікова
кількість штатних працівників,
які мають право на пільги та
компенсації
усього
з них жінки
1
2

За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць:
додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України
додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)

11010

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України
доплати за умови праці

11030

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів

11050

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування
(за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці)
За особливий характер праці:

11060

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України

11070
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11020

11040
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Продовження Розділу ІІ

Код рядка

А
додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)

Із рядка 10010 — облікова
кількість штатних працівників,
які мають право на пільги та
компенсації
усього

з них жінки

1

2

Б
11080

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»:
за Списком № 1

11090

за Списком № 2

11100

інші пенсії за віком на пільгових умовах

11110

за вислугу років

11120

призначену самим підприємством (організацією)

11130

__________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

__________________________________________

_________________________________________
(ПІБ)

_________________________________________
(ПІБ)

телефон: ______________________ факс:________________________ електронна пошта: ____________________________
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Кадри для приватної
медичної клініки
«Лікаря викликали?» — навряд чи з таким запитанням переступають поріг кабінету кадровика кандидати на місце у штаті приватної кліники. Проте саме кваліфіковані й досвідчені лікарі мають для керівників у сфері приватної медицини найбільшу цінність, ніж можливість заробити швидкі гроші за рахунок втрати репутації
медичного закладу. Пошук і робота з кадрами саме приватних закладів сфери охорони здоров’я має свої особливості, які ми наразі й з’ясуємо.
азвичай, керівники таких установ та
центрів готові розглядати претендентів
на вакансії, що мають досвід відповідної роботи не менш як три роки та вміють найти спільну мову з пацієнтами (що, на жаль, рідко зустрінеш у районних поліклініках). Хоча
безкоштовна медицина й «кує кадри» для платної, психологічні підходи щодо пацієнтів у похмурого (а інколи — й неввічливого) лікаря
міської лікарні та професіонала сучасного медичного центру значно відрізняються один від
одного. Мабуть, давно потребує змін «казенна»
система державної медицини, у якій лікарі вимушені не тільки виконувати клятву Гіпократа,
а й напівлегально підпрацьовувати у системі
мережевого маркетингу (розповсюдження біодобавок), налагоджувати «особливі» стосунки з
конкретними аптеками (орієнтація на дорогі
ліки) та клінічними лабораторіями (безпідставні направлення пацієнтів на аналізи). Звісно, не
всі працівники державних медичних закладів
поводяться таким чином — серед них зустрічається також досить багато і професійних та
порядних людей, але усі згадані «язви» безкоштовної (щоправда, лише на перший погляд) медицини є загальновідомими й, на жаль, дуже
поширеними. Утім, наразі мова піде не про них,
а про діяльність лікарів, які працюють у приватних платних клініках. І насамперед, дізнаймося, які саме питання слід тримати на контролі кадровикам приватної медицини при
комплектуванні персоналу та контролі його роботи.

З
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Як зазначають експерти, найголовніша відмінність у цьому питанні — рівень професійної й гуманітарної підготовки лікарів і середніх медичних працівників. Якщо у державній системі
охорони здоров’я найважливішим фактором, що
визначає підбір кадрів, є готовність персоналу
працювати багато й довго, то в приватній медицині «пальму першості» тримає здатність працювати перш за все якісно, робити обґрунтований
вибір медичного втручання й повноцінно використовувати підстави морального вибору, вирішуючи етичні проблеми. На жаль, система вищої
медичної освіти, на сьогоднішній день, надає
приватній системі охорони здоров’я України досить скромні можливості рекрутування медичних
кадрів на позиції керівників та професіоналів.

Керівник медичного закладу
Слід зазначити, що роль лікаря-керівника у
приватній клініці завжди була визначальним
чинником формування професійної команди.
Сьогодні ми можемо констатувати, що в Україні
доволі повільно, але все ж таки формується контингент кваліфікованих керівників, які володіють як професійною (медичною) складовою
підготовки, так і компонентами менеджерських
навичок, що забезпечують успішне управління
клінікою (центром, санаторієм). Професійні назви робіт медичних керівників містяться у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) — наведемо їх, а також деякі їхні основні завдання та
обов’язки, у Таблиці 1.
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Таблиця 1
№
з/п
1

2

Найменування посади

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

«Начальник
(завідувач) лікувальнопрофілактичного
закладу»

1210.1

«Начальник
(завідувач)
структурного
підрозділу медичного
закладу»

1229.5

Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до
чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність установ і організацій охорони здоров’я. Організовує лікувальнопрофілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність
закладу, взаємодію підрозділів. Забезпечує надання якісної медичної допомоги
населенню. Впроваджує сучасні методи діагностики й лікування. Регулює
використання ліжкового фонду. Організовує роботи з добору, розстановки й
використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками
правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного
захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходи щодо їх оптимізації,
видає відповідні директивні документи з цього питання. Організовує проведення
науково-практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних
питань охорони здоров’я.
Здійснює керівництво структурним підрозділом медичного закладу відповідно
до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що
визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров’я.
Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську
діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами. Забезпечує
надання якісної медичної допомоги населенню. Застосовує сучасні методи
профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації
та диспансеризації хворих у межах своєї спеціальності. Впроваджує сучасні
методи лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.
Забезпечує своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичного
устаткування, засобів догляду за хворими. Раціонально використовує ліжковий
фонд, медичну техніку й оснащення підрозділу. Здійснює заходи щодо
забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу.
Надає консультативну медичну допомогу персоналу структурного підрозділу.
Здійснює контроль за правильним веденням медичної документації, готує та
подає керівникові лікувально-профілактичного закладу річні звіти. Контролює
своєчасне підвищення кваліфікації працівниками підрозділу. Розробляє та
затверджує графік роботи співробітників структурного підрозділу, здійснює
належну розстановку, використання медичних кадрів і організовує їх працю.
Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками
правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного
захисту. Аналізує показники роботи підрозділу, вживає заходи щодо їх
оптимізації. Організовує проведення науково-практичних конференцій
медичних працівників підрозділу з актуальних питань охорони здоров’я. Несе
відповідальність за стан роботи підрозділу та рівень медичного обслуговування
хворих.

В ідеалі, керівник у приватній медицині повинен бути «граючим тренером», поєднуючи у своїй
діяльності як функції менеджера, так і функції
фахівця, або експерта. Крім того, керівник приватного медичного закладу просто зобов’язаний
бути лідером команди професіоналів, тобто —
мати досить виражений комплекс лідерських
якостей і владних амбіцій. У протилежному випадку, «тримати у руках» лікарський колектив з
визнаних амбітних «профі» буде надто важко чи
просто неможливо.

36

Команда професійних лікарів
Наразі розглянемо зміст функціональних завдань лікарів найбільш поширених спеціалізацій. Слід зазначити, що у КП майже усі лікарі
(окрім лікарів-стоматологів) мають код КП —
2221.2 та відносяться до розділу «Професіонали»
(див. Таблицю 2).
На часі є актуальним ще одне питання стосовно медичних кадрів — у зв’язку із бойовими
діями на сході України до Києва приїж джають
кваліфіковані лікарі з Донецької та Луганської
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Таблиця 2
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Найменування
посади
«Лікар-акушергінеколог»

Деякі основні завдання та обов’язки

Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, пологову допомогу, раннє
виявлення ускладнень вагітності та пологів, лікування і нагляд за породіллям; організовує та
проводить диспансеризацію гінекологічних хворих. Застосовує сучасні методи профілактики,
лікування та реабілітації в межах своєї спеціальності; володіє всіма методами амбулаторного і
стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки,
перев’язку підчеревних артерій, мікрохірургічні і пластичні операції. Надає швидку і невідкладну
медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Здійснює експертизу працездатності. Планує роботу та
проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Дотримується принципів медичної
деонтології. Сприяє правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства. Керує
роботою середнього медичного персоналу.
«Лікар-алерголог» Збирає алергологічний анамнез, визначає обсяг загальних та спеціальних обстежень,
алергічних проб; застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих алергологічного профілю. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу;
консультує хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей, у тому числі й вдома. Застосовує
лікувальне та дієтичне харчування. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських
засобів. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного
персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію.
«ЛікарОбґрунтовує вибір виду анестезії; аналізує результати лабораторних, функціональних і
анестезіолог»
спеціальних методів дослідження; здійснює кваліфіковане анестезіологічне забезпечення;
проводить масковий, внутрішньовенний, ендотрахеальний наркоз при термінових і планових
операціях на органах і черевної порожнини, малого тазу, в акушерській і ортопедотравматологічній практиці; проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотноосновного і білкового стану; налагоджує кардіомоніторний нагляд за хворими. Володіє
методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця, електричної дефібриляції
серця, забезпечує кваліфіковане проведення інтенсивної терапії та реанімації при невідкладних
станах. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Працює в тісному
контакті з лікарями інших спеціальностей. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує
роботою середнього медичного персоналу.
Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію.
«ЛікарНадає спеціалізовану медичну допомогу хворим на захворювання органів травлення (крім
гастроентеролог» інфекційних та онкологічних), а також швидку та невідкладну допомогу. Застосовує сучасні
методи дослідження, діагностики та лікування. Організовує і проводить диспансеризацію
населення відповідно до встановленого переліку нозологічних форм. Здійснює нагляд
за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Працює в тісному контакті з лікарями
інфекційного, онкологічного, хірургічного профілю, з іншими службами та організаціями;
проводить консультації хворих. Здійснює експертизу тимчасової та стійкої непрацездатності,
бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.
Забезпечує проведення протиепідемічних заходів в разі виявлення інфекційних захворювань з
ураженням шлунково-кишкового тракту.
«ЛікарНадає спеціалізовану медичну допомогу хворим із захворюваннями системи крові, надає їм
гематолог»
швидку і невідкладну допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських
засобів. Обґрунтовує клінічний діагноз-схему, план і тактику ведення хворого; визначає
необхідні лікарські засоби, доцільність їх застосування, показання для госпіталізації хворих.
Організовує диспансеризацію хворих гематологічного профілю. Працює в тісному контакті з
лікарями інших спеціальностей, проводить консультації хворих. Вирішує питання тимчасової
та стійкої непрацездатності, бере участь у роботі лікарсько-консультативної та медикосоціальної експертної комісій. Забезпечує проведення протиепідемічних заходів у разі
виникнення осередку інфекції.
«Лікар-дерматоЗастосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації
венеролог»
хворих дерматовенерологічного профілю, надає їм швидку і невідкладну медичну допомогу.
Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводить консультації
за направленням лікарів інших спеціальностей, у тому числі й вдома, а також організовує
консультації спеціалістів для хворих дерматовенерологічного профілю.
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Таблиця 2. Закінчення
7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Лікарендокринолог»

Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації
хворих ендокринологічного профілю, надає швидку та невідкладну медичну допомогу.
Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводить консультації
за направленнями лікарів інших спеціальностей.
Веде лікарську документацію.
«Лікар-імунолог» Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з імунозалежною патологією, в тому числі
швидку та невідкладну. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностика лікування,
реабілітації, організовує і проводить диспансеризацію, відповідно до встановленого переліку
нозологічних форм. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Здійснює експертизу непрацездатності, бере участь у роботі лікарсько-консультативної
та медико-соціальної експертної комісій. Працює в тісному контакті з лікарями інших
спеціальностей, організовує і проводить консультації хворих.
«ЛікарНадає спеціалізовану медичну допомогу хворим кардіологічного профілю, в тому числі швидку
кардіолог»
і невідкладну. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Проводить
консультації за направленнями інших спеціалістів. Бере участь у проведенні протиепідемічних
заходів в разі виникнення осередку інфекції.
«Лікар-нарколог» Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, надає їм швидку та
невідкладну медичну допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських
засобів. Проводить консультації за направленням лікарів інших спеціальностей, у тому
числі й вдома. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення з метою
запобігання зловживанням спиртними напоями, вживанню наркотиків та токсичних розчинів,
тютюну.
«ЛікарЗастосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації
невропатолог»
неврологічних хворих, надає їм швидку та невідкладну допомогу. Визначає програму
реабілітаційних заходів. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Вирішує питання щодо працездатності хворого.
«Лікар-нефролог» Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим нефрологічного профілю, у тому числі швидку
і невідкладну. Впроваджує в практику сучасні методи профілактики, діагностики і лікування.
Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Працює в тісному контакті з
лікарями терапевтичного, онкологічного, хірургічного профілів, з іншими службами і організаціями.
Проводить консультації за направленнями спеціалістів.
«Лікар-ортопедЗастосовує сучасні методи профілактики, діагностики лікування, реабілітації та
травматолог»
диспансеризації хворих із захворюваннями та травмами опорно-рухової системи. Здійснює
нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Дотримується принципів медичної
деонтології.
«ЛікарНадає спеціалізовану лікувально-діагностичну і консультативну отоларингологічну допомогу
отоларинголог»
населенню, у тому числі швидку та невідкладну. Застосовує сучасні методи дослідження,
діагностики та лікування. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
«ЛікарЗастосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації
офтальмолог»
офтальмологічних хворих, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу. Здійснює нагляд
за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

областей. Вони готові працювати за сумісництвом, «без вихідних», намагаючись отримати перспективи закріплення у столиці. Такому руху медичних кадрів сприяє, окрім
іншого й те, що заробітні плати у київських
клініках на 10 – 50% вище ніж на перефірії, а
навантаження претендентів на вакансію —
нижче.

38

Середній та молодший
медичний персонал
Було б помилково недооцінювати також роль
середнього медичного персоналу у штаті будьякої приватної клініки. Керівником такого персоналу є «Головна медична сестра» клініки. Вся
робота середнього медперсоналу будь-якої лікарні залежить від того, наскільки грамотно ве-
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деться щоденна діяльність головної медичної
сестри. Завдання та обов’язки головної медич-
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ної сестри та окремих працівників середнього
медичного персоналу викладені у Таблиці 3.
Таблиця 3

№
з/п
1

2

3

Найменування
посади
«Головна медична
сестра»

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

1229.5

Здійснює управлінську та представницьку діяльність. Бере участь в організації
лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу.
Організовує роботу з добору і розстановки середнього та молодшого медичного
персоналу. Забезпечує високу якість надання медичної допомоги шляхом
раціональної організації праці середнього і молодшого медичного персоналу
закладу. Керує роботою підлеглого персоналу щодо виконання призначень лікарів,
правил прийому і виписки хворих, догляду за пацієнтами. Розробляє і впроваджує
заходи щодо підвищення кваліфікації середніх медичних працівників, а також
спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер. Контролює
своєчасне проходження атестації середніми медичними працівниками. Несе
відповідальність за облік, розподіл, витрати і зберігання матеріалів і медикаментів,
у тому числі отруйних і наркотичних лікарських засобів. Створює належні
виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує
показники роботи середнього медичного персоналу закладу,вживає заходи щодо їх
оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.
Контролює дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму
закладу.
Проводить фізико-хімічні дослідження крові, спинномозкової рідини, шлункового
вмісту, сечі, випорожнень, виділень, гельмінтологічні дослідження. Визначає
кількість цукру в крові, білірубіну, залишкового азоту, протромбіну білка, амілази
в крові та сечі, печінкові проби. Збирає досліджуваний матеріал, транспортує в
лабораторію, зберігає його та проводить дезінфекцію відпрацьованого. Готує
основні стандартні розчини, реагенти та реактиви, посуд, поживні середовища.
Володіє методикою роботи з лабораторним обладнанням та апаратурою.
Дотримується правил охорони праці.
Забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії.
Надає першу медичну допомогу при невідкладних станах.
Веде медичну документацію.
Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості
діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські
засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм
пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та
ультразвукового обстеження.
Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує
санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.
Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному
пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії,
анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
Веде медичну документацію.

«Лаборант клінікодіагностичної
лабораторії»*

3221

«Сестра медична»

3231

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

Різноманітність функцій, які виконує середній медичний персонал, вимагає від нього не
тільки медичних знань, а й знання основ психології та етикету. Не слід забувати, що клініка починається з реєстратури, де пацієнт починає
спілкування з приводу вирішення проблем влас-
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ного здоров’я. До речі, чистота та загальний порядок у приміщенні клініки також, певною мірою, відображається на репутації закладу.
Чистоту і порядок підтримує молодший медичний персонал, який представлений у КП позицією, наведеною у Таблиці 4.
39
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Таблиця 4
№
Найменування посади
з/п
1 «Молодша медична сестра
(санітарка, санітаркаприбиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)»

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

5132

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 сестригосподарки білизну і забезпечує її зберігання та використання за призначенням,
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.

При складанні посадової інструкції, наприклад, «Санітарки-прибиральниці», слід пам’ятати, що вона ні в якому разі не повинна роздавати їжу, годувати тяжких хворих, мити посуд,
виконувати навіть найпростіші лікувальні процедури, наприклад, накладати гірчичники.
Насамкінець зазначимо, що при утворенні
професійних назв робіт «медиків» слід користуватися положеннями Додатку В до КП. Напри-

клад, від базової професійної назви «Лаборант
(медицина)» із кодом КП 3221 завдяки уточнюючим словам утворюється використана у
Таблиці 3 професійна назва робіт «Лаборант
клініко-діагностичної лабораторії» з тим самим
кодом (див. Примітка 2 Додатку В).

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Мотивація персоналу та
підвищення продуктивності:
принципи та приклади
На сьогодні питання мотивації не є новим. Про нього відомо майже кожному працівникові на підприємстві — від керівного складу до найпростішого робітника.
Воно розглядається під різними кутами менеджерами, економістами та іншими
фахівцями, які займаються питаннями розвитку персоналу та підвищення продуктивності праці. Водночас, неабияких зусиль треба докласти цим фахівцям,
щоб довести всі існуючі напрацювання з даного питання до високого та ефективного рівня. Досягненнями в мотиваційній діяльності більшості фахівців є клопіткі
кроки з її удосконалення, а також упровадження нових видів мотивації до управління персоналом на підприємстві, вони мають зосереджуватися на постійному
практикуванні методів мотивації, а також не забувати основні фундаментальні
«істини» з цього питання. Отже, нагадаємо про принципи та методи мотивації
персоналу на підприємстві, а можливо й відкриємо для когось нові підходи у мотивуванні персоналу.

Матеріальна мотивація
Матеріальна мотивація персоналу є дуже
ефективним способом заохочення працівників
до прагнення виконувати свої завдання і обов’язки якісно та швидко, що має в результаті
призвести до належної продуктивності праці.
Вона вважається найкращою, тому що інші її
різновиди не приносять потрібних результатів.
Кожен з фахівців, хто переймається питаннями розвитку персоналу, використовує два підходи в матеріальній мотивації персоналу: грошове заохочення та штрафування. Звичайно,
такі підходи можуть різнитися залежно від форми організації праці на підприємствах. Особливого значення мають напрями офіційної та неофіційної заробітної плати. Тут ми розглянемо
тільки перший напрям — офіційний.
Говорячи про офіційний напрям, нагадаємо
читачам про те, що оплата праці працівника має
певну структуру, визначену чинним законодавством України. Так, у ст. 2 Закону України «Про
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оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95ВР (далі — Закон № 108) передбачено:
Основна заробітна плата. Це — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів)
і відрядних розцінок для робітників і посадових
окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це — винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки,
гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані
з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами та положеннями,
компенсаційні та інші грошові та матеріальні
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виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Якщо основна заробітна плата є обов’язковою,
то інші види можуть бути змінними, але у межах,
визначених законодавством. Наприклад, у ст. 15
Закону № 108 зазначено, що форми та системи
оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі,
коли колективний договір на підприємстві не
укладено, роботодавець зобов’язаний погодити
ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим
уповноваженим на представництво органом.
Також статтями 16 – 20 Закону № 108 передбачаються інші умови організації оплати праці.
Тобто законодавець дає можливість роботодавцеві самостійно вирішити, які матеріальні виплати, окрім обов’язкової основної оплати праці, можна застосовувати й у мотиваційному
напрямі. Таким чином, правильно розробивши
на підприємстві документи з оплати праці працівника, у т. ч. й мотиваційного змісту, роботодавець може впливати на підвищення продуктивності праці.
Матеріальна мотивація — це будь-яке заохочення роботи персоналу за допомогою грошей.
Цей спосіб мотивації вважається найефективнішим, адже від додаткових грошей мало хто відмовиться. Але і тут є свої особливості проведення матеріальної мотивації персоналу.

Методи заохочень і доплат
Для заохочення персоналу підприємства з метою підвищення продуктивності існує певна
система матеріальної мотивації. Це може бути
як пряме заохочення співробітників, так і непряме. Пряме матеріальне заохочення — це різ-
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ні доплати, наприклад, премія та збільшення
оплати праці. Непряма система матеріальної
мотивації — це оплата лікарняних листків, відпусток, медичне та соціальне страхування. Загалом — це повний соціальний пакет, який
регламентовано державою. Але до непрямої матеріальної мотивації також можна віднести різні
додаткові виплати, що визначені договорами
з працівниками, та які використовуються роботодавцем на добровільній основі.
Для того, щоб матеріальна мотивація була
ефективною, слід правильно та належним чином її використовувати. Розглянемо приклад
преміювання персоналу, коли працівникам виплачують щомісячну доплату, наприклад, від
кількості збуту виробленої підприємством продукції. Як правило, таку доплату чи премію отримують завжди в один і той же день разом із заробітною платою. У такому випадку премія є
очікуваною, а персонал з часом звикає до думки,
що вона є обов’язковою. Такий підхід до мотивації врешті-решт нівелюється та фактично нищить суть мотиваційних заохочень. Щоб уникнути такого ставлення персоналу до заохочень,
керівництву слід виробити підходи до нефіксованої матеріальної мотивації, наприклад, після закінчення успішної угоди про збут продукції.
Також не варто забувати, що матеріальна мотивація повинна бути не тим, що керівництво
постійно обіцяє, а чимось досяжним. Інакше
персонал просто перестане довіряти власному
керівництву. До речі, зауважте, що занадто великі перерви між преміями (нехай вони будуть
і у великих розмірах) не дають позитивного результату. Краще, щоб премія виплачувалася
частіше, але отримана сума грошей не обов’язково має бути занадто великою (хоча, звісно, й не надто малою). Кожна з премій має корелюватися з рівнем оплати праці.
Рівень оплати праці — це один з головних
чинників для працівника. Він впливає на продуктивність і лояльність усіх працівників підприємства. Якщо систематизувати оплату
праці, то вона може виглядати таким чином:
1. Заробітна плата.
1.1. Основна оплата праці — фіксована тарифна ставка (той мінімум, який є гарантова-
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ним законодавством і сплачується працівникам
стабільно та в повному обсязі).
1.2. Додаткова оплата праці, яка містить: щомісячні премії; надбавки за професійну майстерність; доплати (за роботу в нічний час, у вихідні
та святкові дні, за понаднормовану роботу); оплата сумісництва; доплати матерям-годувальницям;
доплати за керівництво структурним підрозділом; компенсація невикористаної відпустки; доплати молодим фахівцям тощо.
Наприклад, молодими фахівцями можна вважати працівників, які вперше отримали професійну освіту та працевлаштувалися на підприємстві фактично після випуску з навчального
закладу. Зазвичай, роботодавець сплачує молодим фахівцям нижчу заробітну плату від тих працівників, які вже зарекомендували себе на підприємстві. Тому стимулом може бути певна
доплата молодим фахівцям у відсотках, але за належне виконання своїх обов’язків. Щодо преміювання керівників структурних підрозділів, то тут
доплата може бути пропорційною до перевиконання плану роботи структурного підрозділу з
успішною її реалізацією. Наприклад, якщо згідно
з договором структурний підрозділ зміг надати
певні послуги заздалегідь, тобто скоротив час виконання роботи, то премія може будуватися на помноженні вивільненого часу на розмір почасової
оплати праці за виконану роботу. Однак, продуктивніше буде також зайняти працівників у вивільнений час додатковою оплачуваною роботою.
2. Бонуси. Це разові виплати з прибутку підприємства, розмір яких залежить від:
— стажу роботи;
— розміру окладу;
— загальних результатів роботи структурного підрозділу;
— особистого внеску кожного працівника.
Види бонусів і відповідне матеріальне стимулювання можуть надаватися, наприклад, за: відсутність прогулів, індивідуальні заслуги, вислугу років, цільові (виплати за відмову від куріння
при наявності медичного підтвердження та відсутність лікарняних протягом року). Розмір таких бонусів залежить від роботодавця, але у
більшості випадків такими може бути, наприклад, тринадцята заробітна плата.
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3. Участь у розподіленні прибутку. Такий
вид матеріальної мотивації зазвичай поширюється на тих працівників, які безпосередньо
пов’язанні з отриманням прибутку підприємства (менеджери, фахівці з продажу, маркетологи тощо). У разі, якщо підприємство успішно
реалізовує свою продукцію або послуги та отримує прибуток більший від запланованого, то в
такому разі можна, наприклад, створити преміальний фонд, до якого вносити певний відсоток від перевиконаного плану. За підсумками
місячної, квартальної, піврічної чи річної успішної роботи сплачуються певні відсотки.
4. Додаткові виплати працівникам за раціоналізаторські впровадження. У разі, коли
ініціатива працівника стимулює виробництво
чи сферу послуг до розвитку, можна сплачувати
разові премії або ж надавати певні знижки чи
допомоги в придбанні, наприклад, житла, автотранспортного засобу, туристичної путівки тощо
на виплат).
Іншими матеріальними мотиваціями можуть
також вважатися виплати за:
— стаж роботи, наприклад, можна перейняти
досвід наукових працівників або державних
службовців (за 3, 10 та 20 років стажу роботи
— 10, 20 і 30 процентів від заробітної плати відповідно). Водночас, на нашу думку, при такому
виді матеріальної мотивації слід враховувати
відсутність систематичних доган;
— успішне підвищення кваліфікації, закінчення ВНЗ, весілля, народження дитини, оренда/купівля житла тощо. Кожна значуща подія в
житті працівника, як правило, супроводжується
зростанням витрат. Якщо при цьому його витрати істотно перевищують дохід, це може призвести до зниження продуктивності праці, що, у
свою чергу, може негативно позначитися на
фінансових результатах діяльності підприємства. Рішення про додаткові заохочення в разі
змінення життєвих ситуацій приймають безпосередній керівник спільно з працівниками
відділу кадрів;
— період відрядження, в якому понад мінімально визначену суму витрат на маршрут слідування, місце тимчасового проживання, приймання їжі тощо встановлюються додаткові
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добові для відпочинку. У такому разі добові
мають визначатися окремо кожного разу, коли
працівник їде у відрядження та особливо, коли
від цього відрядження буде залежати укладення
бізнес-контрактів, проектів і таке інше. Крім
того, якщо відрядження планується на довгий
термін, то можна за згодою працівника сплатити витрати для членів його сім’ї.
На наш погляд, застосування цих та інших
видів мотивації може привести до таких позитивних змін на підприємстві як: досягнення
максимального завантаження виробничих потужностей; інтенсивний пошук та залучення
нових замовників; підвищення особистої відповідальності кожного працівника за результати
своєї праці.

Система штрафних санкцій
Більшість працівників звикли вважати мотивацію як щось для них позитивне, тобто таким
собі «пряником», але тим особам, які займаються
впровадженням мотиваційних підходів, відомо,
що система штрафних санкцій також має мотиваційну функцію підвищення продуктивності
праці.
Для більшості приватних роботодавців система штрафних санкцій є «батогом» для тих працівників, які порушують умови трудового, колективного договорів чи посадової інструкції.
Але слід також пам’ятати про те, що неправильне використання системи штрафних санкцій
може зашкодити не лише мотивації персоналу,
а й негативно вплинути на продуктивність праці
й, відповідно, призвести до вповільнення розвитку підприємства. У разі, коли роботодавець
штрафні санкції застосовує частіше, аніж доплати та заохочення, то йому не слід дивуватися,
якщо з часом виникне ситуація плинності кадрів
на підприємстві. Чим більше керівництво виносить догани співробітникам, тим менше шансів
на те, що вони будуть добре та якісно працювати. Крім того, кому як не роботодавцю знайомо,
що гроші слід вкладати не тільки в техніку та
технології, а також у підвищення кваліфікації
своїх працівників, і той роботодавець, який займається розвитком персоналу, але при цьому
часто застосовує «батіг», зіткнеться у майбут-
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ньому з частим вивільненням працівників та їх
працевлаштуванням до конкурентів. Звісно,
якщо немає результату — відсутнє і заохочення,
й який метод матеріальної мотивації варто використовувати кожен роботодавець має обирати сам. Але знайти «золоту середину» між
штрафами та заохоченнями є доволі нелегкою
справою.
Як правило, при впровадженні штрафних
санкцій на підприємстві розроблюють певний
перелік випадків, коли вони мають застосовуватися. Наведемо приклади найбільш розповсюджених випадків:
1. Затримка введення в експлуатацію устаткування відповідно до строків, встановлених договорами з клієнтами підприємства.
2. Навмисне пошкодження майна підприємства.
3. Негативні відгуки клієнтів підприємства
про рівень обслуговування працівниками компанії, за умови наявності підтверджених фактів
таких випадків. Слід зважати на те, що існують
незадоволені клієнти, які можуть просто виміщувати свою злість на працівниках, хоча останні поводяться в межах корпоративної культури
підприємства. Тому такого виду санкція має
бути доведеною, наприклад, за допомогою
«таємного клієнта» чи віддаленого спостереження, оскільки, якщо скарги на працівника не
підтвердяться, але він зазнає штрафних санкцій, то підприємство може втратити цінного
співробітника.
4. Недотримання інструкцій, положень та інших локальних актів підприємства.
5. Недотримання належних санітарно-гігієнічних умов на робочому місці.
6. Порушення правил громадського порядку,
трудової дисципліни на території підприємства,
поява на робочому місці в стані алкогольного
(наркотичного) сп’яніння.
7. Прогул (без поважної причини).
8. Систематичне запізнення на роботу. Таким
слід вважати понад один випадок запізнення
протягом певного періоду (кожного робочого
тижня чи місяця) без завчасного оповіщення
свого безпосереднього керівництва та без наявності на це поважної причини.
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Від редакції.
Зверніть увагу, що чинним законодавством не передбачене застосування штрафних санкцій до працівника — відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю
України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів
стягнення: догана або звільнення. Тому, аби уникнути
негативних наслідків для підприємства, радимо вам застосовувати як спосіб впливу на несумлінних працівників, які порушують трудову дисципліну, наприклад, догану, поєднавши її з позбавленням премії (але не
«штрафні санкції» шляхом відрахування певних сум із
заробітної плати працівників).

Нематеріальна мотивація
Система нематеріального мотивування працівників, її створення, впровадження та контролювання — це клопітка праця для осіб, які
зайняті питаннями управління та розвитку персоналу. Вона, якщо можна так сказати, окреслена «емоційним кольором». Її направлено здебільшого на розвиток особистісних духовних
потреб, які також мають суттєвий вплив на продуктивність праці.
Слід погодитися з тим, що гідна оплата праці
є суттєвим мотиваційним чинником, але також
варто нагадати, що не кожен працівник зможе
витримати робочий день або тиждень, якщо,
наприклад, поряд з високою оплатою праці існують некомфортні, а також стресові умови праці. Нематеріальна мотивація працівників є потужним стимулом до ефективної роботи, це
одна з ключових складових корпоративної культури підприємства. Коли на підприємстві працівники постійно відчувають повагу та турботу
з боку керівництва та колег, вони з задоволенням починають робочий день, що, у свою чергу,
позитивно впливає на продуктивність їх праці.
Крім того, формування та збереження штату
кваліфікованих працівників, мінімізація процесу плинності кадрів, також залежить від нематеріального стимулювання.
Система нематеріальної мотивації є різноманітною та має певні особливості для кожного
окремо взятого підприємства. Однак, не слід
вважати, що вона непов’язана з певними фінансовими витратами. Її відмінність від матеріаль-
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ної, серед іншого, полягає у відсутності надання
грошей працівникам, але вкладанням у певні
заходи на підприємстві. Серед значної кількості
прикладів нематеріальної мотивації можна виділити наступні:
1. Гарантії нормованого робочого дня, п’ятиденного робочого тижня або ж навпаки — вільний робочий графік.
2. Дисконти в різних торговельних компаніях.
3. Корпоративний відпочинок, свята.
4. Надання юридичних і фінансових консультативних послуг; оплата за користування особистим автомобільним транспортом або оренду
житла, оплата телефонного зв’язку тощо.
5. Безкоштовні обіди.
6. Підвищення кваліфікації працівників.
7. Програма надання безкоштовних санаторно-курортних путівок.
8. Профілактика захворювань, вакцинація
працівників тощо.
Зверніть увагу на те, що до впровадження нематеріальної мотивації на підприємстві її слід
обговорити та погодити на зібранні трудового
колективу. Також можна провести анонімне
опитування працівників на предмет їх побажань
щодо нематеріальної мотивації. Крім того, під
час проведення опитування можна поцікавитися у працівників щодо існуючої системи мотивації, виявивши таким чином недоліки та проблемні питання, якщо, звісно, вони матимуть
місце.
Не менш важливим моментом у функціонуванні системи нематеріальної мотивації є фінансове обґрунтування її ефективності, грамотне бюджетування тієї чи іншої статті витрат. Під
час розроблення системи мотивації слід прораховувати можливий економічний ефект і складати бюджет витрат. Економічним ефектом
після впровадження системи нематеріального
стимулювання може бути прогноз розвитку продуктивності праці на підставі, наприклад, професійного зростання працівників (після підвищення кваліфікації), вивільнення робочого часу
та витрата його на додаткові роботи тощо.
Аналіз ефективності впровадження нематеріальної мотивації — обов’язкова частина роботи особи, на яку покладено ці функції, його слід
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проводити не рідше одного разу на півроку. Оцінювання ефективності системи нематеріального
стимулювання дається на підставі: результатів
анонімного опитування; показників зацікавленості працівників у конкретних програмах (кількість користувачів — наприклад, працівників,
які скористалися санаторно-курортними путівками, їх відгуки); коефіцієнта плинності кадрів.
Які ж саме існують види нематеріальної мотивації та яка їх змістовність? Наприклад, можна виділити такі:
1. Нагородження та статусні відмінності.
Мотивуючи співробітників за допомогою нагород і відповідних статусних відмінностей, слід
дотримуватися таких основних принципів:
— види нагород: подарунки, сувеніри, корпоративні відзнаки тощо;
— виділення працівника або групи працівників за різними ознаками (індивідуальні та групові звання; формений одяг з елементами іншого дизайну, ніж у рядових працівників;
розміщення фотографії на дошці пошани чи сайті компанії і т.п.);
— заохочення (санаторно-курортні путівки,
квитки на концерт, до театру тощо).
Зверніть увагу, що нагородження завжди має
символічний сенс, тому цінність нагороди визначається не її вартістю, а значущістю для особистості. Також нагородження носять винятковий
характер — тобто незалежно від виду нагороди,
її можуть отримати тільки деякі працівники, які
досягли вагомих результатів в роботі.
Таким чином, на відміну від тієї матеріальної
мотивації, яка належить до соціального пакету,
працівники нагороджуються лише тоді, коли досягли професійного успіху. Нагороди необхідно
використовувати не часто, інакше вони перестають мотивувати працівників.
2. Внутрішня мотивація до праці — це
прагнення особистості діяти заради отримання
задоволення від самої діяльності. Нагадаємо про
існування теорії «Х/Y», автором якої є Дуглас
Макгрегор. Основним принципом цієї теорії
є те, що будь-який керівник під час управління
персоналом застосовує два підходи: жорсткий
адміністративний і стриманий самоорганізований.
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Так, керівники, які застосовують на практиці
«теорію Х» вважають своїх працівників пасивними, ледарями, пригнічують ініціативність, підтримують консерватизм, чинять опір змінам тощо.
Для управління персоналом, на їхню думку, підходять лише жорсткі адміністративні методи.
Ті ж керівники, які використовують методи
«теорії Y» вважають працівників перш за все від
природи відповідальними, дисциплінованими,
працьовитими. Вбачають одним з головних завдань менеджменту створити такі організаційні
умови, при яких працівник зміг би домагатися
своїх власних цілей, спрямовуючи особисті зусилля на користь підприємства. Підприємства
з демократичним стилем управління характеризуються високим ступенем децентралізації
повноважень. Підлеглі беруть активну участь у
прийнятті рішень і користуються широкими
можливостями визначення конкретних способів виконання поставлених перед ними завдань — тобто пояснивши загальну мету, керівник дозволяє підлеглим самостійно скласти
детальний «план дій» щодо її досягнення.
У результаті виходить, що як сам керівник
уявляє собі підлеглих, так він до них і ставиться,
при чому в результаті, працівники починають
відповідати цим очікуванням.
Якщо виходити з уявлення про те, що мотивація до діяльності виходить від самої людини, завдання мотиваційного стимулювання зводяться
до організації належних умов праці, в яких персонал мав би змогу якнайповніше реалізувати
свій потенціал, а також до нівелювання демотивуючих чинників.
Отже, під час побудови системи мотивації рекомендуємо розробити окремі положення за кожним із запропонованих її видів, в яких навести
детальний опис категорій посад, на які дані положення поширюються; вказати розміри виплат,
що плануються (що відразу дасть мож ливість
представити бюджет витрат на всі програми),
строки та умови виплат і заохочень, а також підстави для застосування нематеріальної мотивації.

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

На яку посаду потрібно приймати працівника, який буде працювати
на автокрані: «Водій автотранспортних засобів» чи «Машиніст крана
автомобільного»?
«Машиніст крана автомобільного».
Відповідно до кваліфікаційної характеристики «Машиніста крана автомобільного», яка
міститься у випуску 64 «Будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, він, окрім вміння виконувати специфічні будівельні, монтажні, навантажувальнорозвантажувальні роботи, технічного обслуговування крана тощо, повинен знати правила
дорожнього руху, приоб’єктового руху і т. п. —

тобто, для нього висуваються також і усі «водійські» вимоги. Натомість як «Водій автотранспортних засобів» не може виконувати
роботу машиніста автокрана. Таким чином, у
Вашому випадку основною професією виступає «Машиніст крана автомобільного», а працівник, маючи посвідчення водія відповідної
категорії, виконує і водійські функції (доставляє автомобільний кран на об’єкт робіт), з метою подальшої експлуатації крана у якості машиніста.

Нещодавно ми прийняли на роботу особу, яка навчається на заочній формі у
вищому навчальному закладі, у наказі про прийняття на роботу обумовлено
випробування строком два місяці, з наказом працівник ознайомлений під підпис.
Проте бухгалтер каже, що ми, начебто, не могли встановити цьому працівникові
випробування — отож, виникає питання: чи може роботодавець встановлювати
випробування особі, яка поєднує роботу з навчанням на заочній формі?
Так, можна.
Випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається
обумовлюється угодою сторін при прийнятті на
роботу. У ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про працю
України наведено перелік осіб, яким випробування не встановлюється, а саме:
— особам, які не досягли 18 років;
— молодим робітникам після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодим спеціалістам після закінчення вищих навчальних закладів;
— особам, звільненим у запас із військової чи
альтернативної (невійськової) служби;

— інвалідам, направленим на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.
Також випробування не встановлюється при
прийнятті на роботу в іншу місцевість та при переведенні на роботу на інше підприємство, в
установу, організацію.
Як бачимо, навчання на заочній формі у вищому навчальному закладі не є тим фактором, який
забороняє роботодавцеві встановити працівникові випробування. Єдине, на що слід звернути увагу, чи досяг вже Ваш працівник повноліття (оскільки особам, які не досягли вісімнадцяти років,
встановлення випробування таки заборонено).

Чи обов’язково студентам, котрі проходять стажування чи практику
на підприємстві, вносити запис до трудової книжки?

При стажуванні запис слід вносити, при
проходженні практики — зазвичай не потрібно.
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У ч. 1 ст. 48 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) прямо передбачено обов’язковість ведення трудових книжок на студентів
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вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації — згідно з ч. 2
ст. 48 КЗпП трудова книжка їм має бути оформлена не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування.
Згідно з п. 2.17. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58, запис у трудову
книжку про стажування студентів вищих, учнів
професійно-технічних навчальних закладів, що
здобули професію (кваліфікацію) за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вноситься
підприємством, установою, організацією, де

вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня)
стажиста. Підставою для таких записів є наказ
про проходження стажування.
А от у разі, коли студент проходить не стажування, а практику, запис до трудової книжки у
більшості випадків вносити не потрібно — це
робиться лише у тому разі, коли укладається трудовий договір.
Така різниця оформлення у, здавалося б, схожих випадках (стажування та практика) пояснюється тим, що практика студентів — це складова частина навчального процесу, який організовується і проводиться під керівництвом
навчального закладу, натомість як стажування не
є частиною навчального процесу і відбувається у
вільний від навчання час (тому й навчальні заклади до організації стажування не долучаються).

Відповідно до законодавства черговість надання відпусток має бути визначена
у графіку відпусток, проте ніде не можемо знайти його форму — підкажіть,
у ньому мають бути чітко визначені дати надання відпусток чи можна
обмежитися зазначенням лише місяця, в якому планується відпустка?
Можливим є будь-який з цих варіантів —
на Ваш розсуд.
Дійсно, відповідно до ст. 79 Кодексу законів
про працю України та ст. 10 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/
96-ВР (далі — Закон № 504) черговість надання
відпусток визначається графіком, затвердженим
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх
працівників. Під час складання графіків мають
враховуватись як особливості виробництва, так
і особисті інтереси та можливості для відпочинку працівників.
На сьогодні українським законодавством не
встановлено ані типової, ані приблизної форми графіка відпусток (тому Ви й не могли її знайти) — отже, він складається в довільній формі.
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Також у Законі № 504 не міститься вказівка
щодо строку затвердження графіків надання
відпусток. Проте в Україні й досі чинні Типові
правила внутрішнього трудового розпорядку
для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних
питаннях від 20 липня 1984 р. № 213. А у п. 20
цих Правил передбачено, що графік відпусток
має складатися на кожен календарний рік не
пізніше 5 січня поточного року.
Щодо визначення у графіку періодів надання
відпусток, то на одних підприємствах графік відпусток містить лише місяць, а на інших — точні
дати їх початку відпусток. Перша форма графіка
характерна для невеликих підприємств, а друга,
як правило, складається на великих безперервно працюючих виробництвах, де від кожного
дня відпустки працівника залежить загальний
виробничий процес.
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Чим же відрізняються одна від одної форми
заповнення графіка відпусток?
Якщо у графіку зазначається лише місяць відпустки працівника, тоді точний період і конкретні її дати в межах обумовленого періоду визначаються не пізніше ніж за два тижні до
початку відпустки керівником за узгодженням з
працівником, причому останній обов’язково подає заяву на відпустку з узгодженими датами.
А ось якщо графік затверджено керівником із
зазначенням конкретних дат початку та тривалості відпусток, працівникові немає потреби писати заяву. Проте роботодавець повинен видати
наказ, в якому буде вказано дату початку та тривалість відпустки, не пізніше ніж за два тижні до
передбаченого графіком періоду і ознайомити з
ним працівника. А працівник має підтвердити,
що він ознайомлений з наказом, поставивши на
наказі дату ознайомлення та свій підпис.
Якщо протягом року у працівника виникає
потреба перенести дату відпустки, він подає
заяву на ім’я керівника. Якщо це не вплине на
виробничий процес і господарську діяльність
підприємства, тоді на підставі заяви оформляється наказ із внесенням інформації до графі-

ка відпусток. Згідно зі ст. 11 Закону № 504 на
прохання працівника відпустка має бути
обов’язково перенесена у двох випадках:
— якщо роботодавцем був порушений термін
письмового повідомлення працівника про час
надання відпустки;
— коли працівникові не були своєчасно (тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки) виплачені відпускні.
Також щорічна відпустка має бути перенесена
або продовжена в разі настання в період відпустки тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку; настання
терміну відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням тощо.
Роботодавець може бути ініціатором перенесення щорічної відпустки працівника лише тоді,
коли її надання в раніше обумовлений період
може несприятливо позначитися на нормальній
роботі підприємства, і за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде надана працівникові в поточному
робочому році. До того ж, таке перенесення
можливе лише за письмової згоди працівника.

Чи обов’язково на підприємстві з невеликою кількістю працівників (до 30 осіб)
мають бути затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку? І якщо
так, то яка саме інформація повинна у них бути обов’язково зазначена?

Так, Правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути затверджені на кожному
підприємстві незалежно від кількості працівників.
Необхідність наявності цього документа визначено у Кодексі законів про працю України
(далі — КЗпП). Так, згідно з ч. 1 ст. 21 КЗпП працівник зобов’язується виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку. У ст. 142 КЗпП
передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповно-
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важеного ним органу та виборним органом первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил.
А відповідно до п. 2 ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з
правилами внутрішнього трудового розпорядку
та колективним договором.
Отож, відсутність правил внутрішнього трудового розпорядку є порушенням вимог законодавства про працю, що, у свою чергу, передбачає
адміністративну відповідальність посадових осіб
підприємств незалежно від їх форми власності
та кількості працівників за частиною першою
за ст. 41 Кодексу України про адміністративні
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правопорушення (далі — КУпАП) у вигляді накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Усе це свідчить про те, що правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути на кожному
підприємстві. Окрім цього, зверніть увагу, що їх
відсутність може призвести не лише до накладення штрафу за порушення вимог трудового законодавства, а й до абсурдних ситуацій, коли, наприклад, несумлінний працівник, який порушує
трудову дисципліну, на всі претензії відповість,
що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку — ні усно, ні, тим паче, під підпис. А в разі звільнення такого працівника за порушення трудової дисципліни немає стовідсоткової гарантії, що суд не поновить його на роботі.
Щодо інформації, яка має обов’язково міститися в Правилах внутрішнього трудового розпорядку, то, насамперед, слід зауважити, що вона
не може суперечити не лише нормам трудового
законодавства, а й положенням колективного
договору підприємства. Також з роботодавцем
необхідно обговорити кожен пункт, який ви збираєтесь внести до правил внутрішнього трудового розпорядку, і, за необхідності, переконати у
правильності своєї думки. Досить часто роботодавці чи внаслідок незнання чинного законодавства, чи свідомо нехтуючи його нормами, прагнуть зменшити тривалість щорічної основної
відпустки або закріпити можливість її надання
лише частинами, збільшують встановлений у
ст. 27 КЗпП строк випробування тощо. Звісно,
робити цього в жодному разі не можна. До правил внутрішнього трудового розпорядку не можуть бути включені умови, які погіршують положення працівників порівняно з чинним
законодавством. У разі ж наявності таких умов у
внутрішніх документах підприємства вони вважаються недійсними.

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути обов’язково складені в
письмовій формі й у них, зазвичай, повинні
бути висвітлені такі питання:
— загальні положення (мета цих правил та їх
застосування, на кого вони поширюються, у
яких випадках переглядаються та інша загальна
інформація);
— порядок прийняття на роботу та звільнення
з роботи працівників (перелік документів, які
працівник має подати при влаштуванні на роботу, опис процедури оформлення прийому та звільнення працівників, переведення їх на іншу постійну роботу, умови і строк випробування,
підстави припинення трудового договору тощо);
— основні права й обов’язки працівників;
— основні права й обов’язки роботодавця;
— робочий час і час відпочинку (час початку
і закінчення робочого дня (зміни), обідньої перерви, тривалість робочого дня (зміни) та робочого тижня, вихідні дні, перелік посад працівників з ненормованим робочим днем (якщо такі є
на підприємстві), тривалість і підстави надання
щорічних відпусток);
— періодичність і строки видачі заробітної
плати;
— заохочення за успіхи в роботі (порядок застосування заходів морального та матеріального заохочення);
— відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни (перелік порушень, за
які передбачено дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування).
Крім цього, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку можуть міститися відомості
про порядок використання службових телефонів і автомобілів, оплати за користування ними,
а також правила комунікації працівників (тобто
правила корпоративної поведінки).

Чим відрізняється внутрішнє переведення
від переміщення працівника?

До поняття «переведення» у ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) відно-
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сять переведення працівника на іншу роботу на
тому ж підприємстві, в установі, організації,
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а також на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б
разом з підприємством, установою, організацією, що допускається тільки за згодою працівника (за винятком випадку тимчасового переведення, обумовленого у ст. 33 КЗпП).
При цьому переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не
відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором (п. 31 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).
У ч. 2 ст. 32 КЗпП також прямо зазначено, що
не вважається переведенням на іншу роботу і не
потребує згоди працівника переміщення його на
тому ж підприємстві, в установі, організації на

інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої
трудовим договором. Звісно, при цьому роботодавець не має права переміщати працівника на
роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
Таким чином можна зробити висновок, що
внутрішнє переведення відрізняється від переміщення тим, що у разі переведення працівнику доручається або інша робота, або та
ж сама, але в іншій місцевості (хоча й на цьому ж підприємстві). У той же час при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж
саму роботу, на тому самому підприємстві і в
тій же місцевості, однак на іншому робочому
місці, засобі праці чи іншому відділі.

Як правильно оформити прийняття на роботу нового працівника на час декретної
відпустки та відпустки для догляду за дитиною до трьох років іншого працівника? Чи можна у наказі про прийняття на роботу одразу вказувати, що на роботу
прийнято за строковим трудовим договором на час відповідних відпусток іншого
працівника?
На час перебування у відпустці основного
працівника, роботодавець може прийняти на
роботу працівника за строковим трудовим
договором.
Оформлюється таке прийняття на роботу у
звичайному порядку: роботодавцем видається
відповідний наказ, вноситься запис до трудової
книжки, а на працівника розповсюджується законодавство про працю. Відповідно до ст. 23
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), строковий трудовий договір укладається
у випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов
її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими
актами.
У даному випадку підставою для укладення
строкового трудового договору є перебування
основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, тому договір може бути укладений саме на цей строк. Відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
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ще не надана, і стовідсотково невідомо, чи буде
вона надана. У разі, коли після закінчення декретної відпустки основна працівниця вирішить
приступити до роботи або звільнитися, фактично не буде підстав для звільнення тимчасового
працівника, якщо строк трудового договору обумовлюватиметься саме двома відпустками.
Тому, за таких обставин, краще прийняти працівника на час перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
Після закінчення цієї відпустки, якщо працівниці буде надана відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, строковий
трудовий договір можна буде продовжити. Це
важливо зробити в останній день перебування у
декретній відпустці основного працівника,
оскільки саме він є останнім днем строку трудового договору. Якщо в цей день не буде видано
наказу про продовження строку трудового договору або про звільнення працівника у зв’язку
із закінченням строку (п. 2 ст. 36 КЗпП), такий
трудовий договір згідно зі ст. 391 вважатиметься
продовженим на невизначений строк.
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Як оформити трудові відносини з працівником, який повинен першу
половину дня працювати на одній посаді, а другу — на іншій?
Як роботу за сумісництвом.
У такому випадку працівник буде одночасно
займати дві посади на одному підприємстві. При
цьому одна посада — за основним місцем роботи, а інша — за сумісництвом. Нагадаємо, що сумісництвом вважається виконання роботи за
окремим трудовим договором у вільний від основної роботи час. Пам’ятайте, що ці трудові договори ніяк між собою не пов’язані, не зважаючи на
те, що працює одна людина на двох посадах на
одному підприємстві. На цього працівника, як на
сумісника, заводиться окрема особова справа,
заповнюється особова картка П-2, видаються
окремо накази на відпустку тощо.
Робочий час також обліковується окремо, тобто в табелі обліку використання робочого часу
такого працівника відмічають двома рядками,
за обома посадами, які він обіймає. За основним
місцем роботи працівник може працювати, наприклад, з 9-ої до 13-ої години, а за сумісництвом — з 14-ої до 18-ої.

Оформлюється це наказом про прийняття на
роботу за сумісництвом, в якому зазначаються
умови роботи (неповний робочий час, режим
роботи). При цьому за основним місцем роботи
потрібно також встановити неповний робочий
час, вказавши режим роботи. Для працівників
державних підприємств існують деякі обмеження щодо роботи за сумісництвом, зокрема вони
стосуються тривалості роботи: не більше половини нормальної тривалості (тобто не більше
20 годин на тиждень).
Документами, які необхідно оформити для
сумісництва за викладених у запитанні обставин, є заява про прийняття на роботу за сумісництвом (в заяві працівник може зазначити про
встановлення неповного робочого часу); наказ
про прийняття на роботу за сумісництвом; заява
працівника про встановлення неповного робочого часу за основним місцем роботи; наказ про
встановлення неповного робочого часу за основним місцем роботи.

Чи можна на час відпустки завідуючого складом тимчасово покласти обов’язки
на менеджера з логістики? Чи потрібно передавати справи та складати акт?
Так, на час відпустки працівника можна
покласти виконання його обов’язків на іншого працівника.
Але при цьому слід мати на увазі, що якщо у
відпустку йде матеріально відповідальна особа, з якою укладено відповідний договір, виконання його обов’язків краще покласти на
працівника, який також є матеріально відповідальним.
Відповідно до ст. 105 Кодексу законі про працю України, працівникам, які виконують на
тому ж підприємстві поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
обов’язки тимчасово відсутнього працівника
провадиться доплата за їх виконання. Розміри
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таких доплат встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
За таких обставин обов’язково потрібно передати справи та скласти акт — це допоможе
уникнути проблемних ситуацій, якщо за час перебування працівника у відпустці не буде забезпечено збереження товарно-матеріальних цінностей. При цьому слід звернути увагу, що перед
складанням такого акту необхідно так само, як
і у разі звільнення матеріально відповідальної
особи, провести інвентаризацію товарноматеріальних цінностей.

Едуард ГЛАДКОВ
юрист
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Г

Д

Гід-перекладач

Дегустатори
(група професій)

Короткий опис професії: Гід-перекладач — це спеціально навчений працівник, до
обов’язків якого входить супровід туристів, екскурсантів та гостей міста, а також усне надання
відомостей під час огляду іноземними візитерами, делегаціями (туристами) пам’яток і значущих частин міста іноземною мовою.
Зміст роботи: Гід-перекладач супроводжує відповідальних осіб сфери політики та бізнесу, а також інших іноземних відвідувачів під
час екскурсій, круїзів, автобусних турів по країні
та за кордоном.
Повинен знати: Вільно володіти державною (українською) та іноземною (однією чи
кількома) мовами, основи психології, діловий
етикет.
Професійно важливі особистісні якості:
Комунікабельність, доброзичливість, приваблива зовнішність, широкий світогляд.
Умови праці: Поїздки по місту та відрядження (у т. ч. закордонні), під час роботи в туристичній сфері — пішохідні переміщення на
значні дистанції.
Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої філологічної освіти (магістр).
Затребуваність на ринку праці: Висока.
Рівень заробітної плати: 5 000 – 8 000
грн на місяць.
Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) — 2444.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Філологи, лінгвісти,
перекладачі та усні перекладачі», а у Національному класифікаторі України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності»
(далі — КВЕД) — до секції N «Діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування».
Споріднені професії: «Перекладач»,
«Лінгвіст», «Екскурсовод», «Екскурсознавець»,
«Туризмознавець».

№ 14 (98), 15 липня 2015

Короткий опис групи професій: Дегустатори — це працівники із сенсорного аналізу
(дегустації) харчової продукції, який проводиться з метою надання оцінки тому або іншому напою.
Зміст роботи: Участь у дегустаціях з дотриманням встановлених правил дегустації;
підготовка й подання звітної експертної документації. Правила проведення дегустації досить жорсткі: сюди не допускаються сторонні,
виключені різкі запахи (сигаретний дим, друкарська фарба, дезодорант, одеколон). Сам дегустатор у день роботи не використовує парфуми, не п’є кави, не їсть солодкого, гострого,
солоного.
Повинен знати: Особливості приготування продукції, що дегустується, бажане володіння
іноземною мовою (перевага надається французькій і англійській).
Професійно важливі особистісні якості:
Розвинені смакові рецептори, зосередженість,
хороша пам’ять, багата уява.
Умови праці: Виноробні підприємства, заклади громадського харчування, підприємства з
виготовлення алкогольних напоїв, дегустаційні
заклади та інше.
Кваліфікаційні вимоги: Професію дегустатора, як правило, можна отримати на спеціальних курсах, позаяк у навчальних закладах подібної спеціальності немає.
Затребуваність на ринку праці: Висока.
Рівень заробітної плати: Заробітна плата дегустатора залежно від досвіду, «класу» й
умов контракту коливається у межах 6 000 –
10 000 грн на місяць.
Кодування: Код КП — 7415, професії дегустаторів у КП відносяться до підкласу «Дегустатори, купажисти», у КВЕД — до групи 11.0 «Виробництво напоїв».
Споріднені професії: «Сомельє».
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Дизайнери (група професій)
Короткий опис групи професій: Дизайнери — це професіонали, які займаються проектуванням естетичних властивостей промислових
виробів у різних галузях (в т. ч. архітектурі, проектуванні, ілюструванні, рекламній графіці, інформаційних системах тощо).
Зміст роботи: Основне завдання будьякого дизайнера — художнє конструювання у
проектуванні промислових виробів, яке складається з розробки технічного завдання, вивчення створених аналогів, розробки художньо-конструкторської пропозиції, розробки художньоконструкторського проекту, виконання робочого проектування та авторського нагляду за
виготовленням та випробуванням зразку.
Повинен знати: Техніку виконання графічних робіт, технологію виготовлення об’єктів,
де застосовуються дизайнерські рішення.
Професійно важливі особистісні якості:
Розвинуте просторове уявлення, терпіння, комунікабельність, уважність, художні здібності.
Умови праці: Переважно в офісах; насичене спілкування з підрядниками, будівельниками, постачальниками матеріалів, із замовниками,
координація усіх служб, задіяних у проекті.
Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
Рівень заробітної плати: Заробітна плата
дизайнера коливається у межах 4 000 – 5 000 грн
на місяць (дизайнер-початківець), а висококваліфікований досвідчений професіонал отримує
від 12 000 грн на місяць і більше.
Кодування: У КП професії дизайнерів відносяться до підкласів 3471 «Декоратори та комерційні дизайнери», 2452.2 «Скульптори, художники та модельєри», у КВЕД — до секції С
«Переробна промисловість», секції F «Будівництво», секції G «Оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»,
секції R «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок».
Споріднені професії: «Інженер-конструктор», «Модельєр-конструктор», «Художникмодельєр», «Архітектор».
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Диктор
Короткий опис професії: Диктор — це
ведучий теле- та радіоновин, ток-шоу, розважальних програм та інших видів подання громадської та службової інформації в засобах масової інформації: на радіо, телебаченні, на
підприємстві або під час коментування будьяких подій для масової аудиторії глядачів та
слухачів.
Зміст роботи: Виразно читає інформаційні, політичні, художні, рекламні матеріали біля
мікрофону в ефірі й у цифровому записі; на підприємствах (в установах, організаціях) диктор
веде спеціальні програми, передає оперативну
інформацію зі службової (корпоративної) радіотрансляційної мережі, повідомляє персоналу рішення керівництва й рекламну інформацію; на
авто-, залізничних, морських вокзалах та аеропортах диктор передає інформацію щодо часу
відправлення поїздів, літаків, суден, автобусів
українською, англійською, польською, російською та іншими мовами.
Повинен знати: Основи акторської та журналістської майстерності, досконало володіти
технікою мовлення, мати глибокі знання української мови (її стилістики), вміти брати інтерв’ю,
вести діалоги у прямому ефірі.
Професійно важливі особистісні якості:
Виразна дикція, комунікабельність, хороша
пам’ять, стриманість, художній смак, логічне
мислення, розвинутий кругозір.
Умови праці: У приміщеннях телестудій,
офісів, службових кабінетів.
Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень вищої освіти (бакалавр).
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: Заробітна плата
диктора коливається залежно від конкретного
місця роботи у межах 5 000 – 8 000 грн на місяць.
Кодування: Код КП — 3472. Професія диктор у КП відноситься до підкласу «Радіо-, телета інші ведучі», у КВЕД — до розділу 60 «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного
мовлення».
Споріднені професії: «Перекладач жестової мови».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Розмова двох бухгалтерів:
— Керівництво стало зовсім нестерпним! Ну як
можна стільки часу працювати без відпустки?!
— Слухай, мені спала на думку одна ідея, як можна
отримати хоча б кілька вихідних.
Після цих слів, він раптом вчіпився за трубу на стелі й повис вниз головою.
Тут раптом заходить до кабінету директор і здивовано питає:
— Що відбувається? Чому Ви висите на стелі?
— Нічого особливого — я ж лампа і маю освічувати
приміщення — тому і вишу...
— Ну знаєте... Ви мабуть перевтомилися. Йдіть додому і щоб кілька днів я Вас на роботі не бачив.
Бухгалтер спокійно спустився, зібрався і пішов додому. Цієї миті інший бухгалтер теж починає збирати
свої речі.
— А Ви куди зібралися? — розгублено питає директор.
— Але ж я не можу працювати без світла...

***

Бухгалтер у розмові по телефону:
— Це Ви розглядаєте з точки зору здорового глузду, а не податкового кодексу...

***

Бухгалтерія. У всіх комп’ютери, калькулятори. Сидять, рахують. На стіні під склом висить старенька рахівниця. А поряд — молоток і напис: «В екстреному
випадку розбити скло...».

***

Мама працює бухгалтером і вперше читає чотирирічній донечці казку про Попелюшку. Дівчинка зачарована історією, особливо тим моментом, коли гарбуз
перетворюється на золоту карету, і раптом запитує:
— Мамо, а коли гарбуз стає золотою каретою, це
класифікується як дохід, чи як збільшення вартості
майна?...

***

Вечір. На годиннику 21:00, бухгалтери складають
баланс. Втомилися.
Один бухгалтер питає другого:

— Слухай-но, а скільки місяців у році?
Другий, не відволікаючись від записів, відповідає:
— Десять. Без ПДВ.

***

Бухгалтер-початківець після кількох днів безрезультатних спроб звести вручну оборотно-сальдову
відомість, хапається за голову, безнадійно промовляючи:
— Це ж треба !!! Мої ж цифри з моїми ж не сходяться...

***

Податкова перевірка. Інспектор, перераховуючи
вже вдесяте, звертається до гловного бухгалтера з питанням:
— Як Ви рахували??? Не розумію. Я вже вкотре
перераховую і у мене виходить зовсім інша цифра.
Бухгалтер відповідає:
— Звідки я можу знати?...
— А хто ж рахував? — дивується інспектор.
— Вона...
— Хто «вона»?
— Рахувальна машина...

***

Бухгалтер на прийомі у лікаря.
— Лікарю, у мене хронічне безсоння. Не можу заснути...
Лікар запитує:
— А рахувати намагалися?
— Та рахувала... Збиваюся і до ранку помилку шукаю...

***

— У нас в дитячому садочку хлопець один був. Усіх
бив. Крім мене. Я міцний був, завжди здачі давав. За це
мене і вигнали з дитячого садочку.
— ???
— Сказали, що сторож не повинен з дітьми битися…

***

Жінка приходить до директора підприємства й запитує:
— А Вам потрібен головний бухгалтер?
— Ні.
— А навіщо ви його тоді тримаєте?

***

Відповідь на головоломку з № 13
Прізвище
Сидорова
Буланова
Кондратовський
Демидов
Васильков

№ 14 (98), 15 липня 2015

Посада
директор
касир
продавець
товарознавець
бухгалтер
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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
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4 — День судового експерта (встановлено Указом
Президента України від 10 червня 2009 р. № 424/2009).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2015 року (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
звіту 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.
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України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
14 — останній день подання до органу соціального
захисту населення:
звіту 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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