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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15

Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує
їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
Кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, слід вважати окремою підставою, а саме:
— жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;
— жінка, яка має дитину-інваліда;
— жінка, яка усиновила дитину;
— одинока мати;
— мати інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— батько дитини, яку він виховує без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— батько інваліда з дитинства підгрупи А I групи, якого він виховує без матері (у тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла дитину під опіку;
— особа, яка взяла під опіку інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— один з прийомних батьків.
Тобто одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 15 років, має право на додаткову соціальну відпустку за підставою «одинока мати» та «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років»
тривалістю 17 календарних днів.
Що стосується надання соціальної додаткової відпустки одиноким матерям, то визначення «одинокої
матері» наведено у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 та пункті 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки».
Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька
зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.
Оскільки пункт 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як таку,
яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.
Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у
встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і
розлучена жінка, яка виховує дитину без батька).
Якщо жінка дійсно є одинокою матір’ю, тобто не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини
відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за її вказівкою,
або вдова, то вона має право на вищезазначену відпустку.
Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, жінці, яка виховує дитину без батька, в
тому числі і жінці, яка народила дитину, не перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину, та жінці, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена, оскільки батько у
дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.
Більш того, стаття 157 Сімейного кодексу України визначає, що питання виховання дитини вирішується
батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні
і має право на особисте спілкування з нею.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

Статтею 158 Сімейного кодексу передбачено, що за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування
визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
У разі ухилення батька від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини мати має право звернутися
до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує
дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.
Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку в цьому випадку роботодавцю має бути
пред’явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Зокрема, одним з таких документів, наприклад, може бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав; ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення
аліментів; акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією
чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом
самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не
спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Аналогічним чином до категорії «батько, який виховує дитину без матері» (одинокий батько), на нашу
думку, відносяться: чоловік, який не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини записаний як
її батько; вдівець чи розлучений чоловік, який виховує дитину без матері.
Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї в році смерті
дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Але право на неї має лише жінка, яка працює. Тому
реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови, якщо на день початку відпустки
має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день.
Період перебування у відпустках по вагітності та пологах і для догляду за дитиною не зараховується до
стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку.
Робота працівника на умовах неповного робочого часу не може слугувати підставою для зменшення
тривалості такої відпустки.
Право на таку відпустку залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону визначено вік дітей тільки для такої
категорії, як «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років». Вік, наприклад, дитиниінваліда, усиновленої дитини, дитини в одинокої матері (батька) цим Законом не встановлено, тому слід
керуватися загальними нормами.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» та статті 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Так, згідно з частиною другою статті 35 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
Повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.
Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою
заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності
такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду (стаття 35 ЦКУ).
Отже, одинока мати, яка виховує дочку віком 17 років, втрачає право на таку відпустку в році реєстрації
дочкою шлюбу або наявності відповідного рішення про надання їй повної цивільної дієздатності.
Згідно з частиною першою статті 24 Закону у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Таким чином, виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні.
Слід зауважити, що відповідно до підпункту 79 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 389, Мінсоцполітики України
інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення. Роз’яснення та листи міністерств не є
нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Стажування
працівника за кордоном
Сьогодні вкрай важливим є питання забезпечення підприємства висококваліфікованими спеціалістами. А це вимагає, у першу чергу, високого рівня освіти, підтримки професійної мобільності та сприяння стажуванню перспективних кадрів у провідних закордонних роботодавців та на успішних підприємствах. Отож, наразі
з’ясуємо, які ж документи слід підготувати для направлення працівника на стажування за кордон та як їх правильно оформити, на що звернути увагу при складанні
відповідного наказу, а також в якому розмірі слід нараховувати добові та як правильно скласти звіт про використання коштів після повернення.

Правові підстави
У ст. 47 Закону України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. № 1156-VII (далі — Закон № 1156)
зазначається, що стажування — це набуття
особою досвіду виконання завдань та обов’язків
певної професійної діяльності або галузі знань.
Стажування за кордоном обумовлює здійснення вказаних дій за кордоном незалежно від підприємства за умови відповідності таких дій професійній діяльності кандидата або науковій спеціальності.
Також поняття «стажування» можна знайти у
Положенні про професійне навчання працівників на виробництві від 26 березня 2001 р.
№ 127/151 (далі — Положення № 127), де вказано, що стажування керівників, професіоналів
та фахівців передбачає набуття практичних
умінь і навичок щодо виконання обов’язків на
займаній посаді або на посаді вищого рівня, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного
досвіду. Там же зазначено, що стажування може
відбуватися як в Україні, так і за її межами за
індивідуальним планом, що затверджується керівником, який направляє на стажування. Отже,
стажування можна віднести до підвищення кваліфікації з відривом від виробництва.
Окрім того, ст. 122 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) гарантує при направленні працівників на підвищення кваліфікації
з відривом від виробництва збереження осно-
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Тривалість стажування не повинна перевищувати
10 місяців і визначається залежно від мети та виробничої потреби (п. 2.6. Положення № 127).

вного місця роботи (посади) і виплат, передбачених законодавством. Ці гарантії встановлюються особам, які здійснюють підвищення
кваліфікації з відривом від виробництва за наявності відповідно оформленого направлення і користуються усіма правами, встановленими законодавством. Отже, після закінчення такого
навчання (стажування) цим працівникам надається попередня робота (посада). За їх згодою
може бути надана й інша робота, однак вона має
бути рівноцінна або з підвищенням, тобто з урахуванням кваліфікації. Зауважимо, що на період
відсутності такого працівника роботодавець
може приймати на роботу іншого працівника
шляхом укладення строкового трудового договору (на час перебування на стажуванні основного працівника).
Окрім цього, згідно з постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) «Про гарантії
і компенсації для працівників, які направляються
для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р.
№ 695, для таких працівників передбачена низ-
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ка виплат у вигляді мінімальних державних гарантій, що можуть бути підвищені за рахунок
коштів підприємства, а саме:
— збереження середньої заробітної плати за
основним місцем роботи за час навчання;
— оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;
— виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень. Іногороднім працівникам протягом першого місяця
навчання добові виплачуються у розмірі, встановленому для службових відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну навчання,
тим працівникам, хто одержує заробітну плату в
розмірі менше шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія
в розмірі 20% добових.
На час навчання працівники забезпечуються
гуртожитком готельного типу, а у разі відсутності такого проводиться відшкодування відповідних витрат.
Детальніше про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших
осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів (далі — державні
службовці), висвітлено у Постанові КМУ від
2 лютого 2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98).
Умови матеріального забезпечення осіб,
направлених на стажування за кордон, регулюються Положенням про умови матеріального
забезпечення осіб, направлених за кордон на
навчання, затвердженим постановою КМУ від
4 березня 1996 р. № 287 (далі — Положення
№ 287).
Однією з основних умов направлення працівників за кордон на стажування (навчання) є
відшкодування фінансових витрат стороною, яка
приймає, в тому числі міжнародними організаціями, що надають технічну допомогу Україні.
В іншому випадку направлення відбувається на
безоплатній основі, з дотриманням вимог Положення про порядок формування навчальних
груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжна-
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родної технічної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 10 листопада 1995 р. № 901
(далі — Положення № 901).
Чинним законодавством передбачається також здійснення підвищення кваліфікації, у т. ч.
й шляхом стажування за кордоном відповідних категорій працівників на підставі Основ
законодавства України про охорону здоров’я від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII (ст. 77, п. «в»)
та Закону України «Про ветеринарну медицину» від 5 грудня 1996 p., від 25 червня 1992 р.
№ 2498-XII, у ст. 101 якого встановлено можливість проходження підвищення кваліфікації лікарів, фельдшерів, кандидатів, докторів ветеринарної медицини шляхом стажування як
в Україні, так і за кордоном. У випадках відсутності особливостей регулювання цієї сфери відносин застосовуються загальні правила ст. 122
КЗпП та визначені у наведених вище постановах КМУ щодо всіх категорій працівників.
Окремо слід розглянути стажування за кордоном наукових і науково-педагогічних працівників. Так, відповідно до Положення про навчання
студентів та аспірантів, стажування наукових і
науково-педагогічних працівників у провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою
КМУ від 13 квітня 2011 р. № 411, направлення
на стажування за кордон можуть отримати особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні
наукові дослідження та отримали рекомендацію
вченої ради вищого начального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної)
ради науково-дослідної чи науково-технічної
установи. Як правило, строк такого стажування
не повинен перевищувати шести місяців залежно від складності індивідуального плану стажування та досвіду практичної роботи та відповідно до укладених договорів, типову форму яких
затверджено Міністерством освіти України (див.
Додаток). За працівником, якого було відправлено на стажування (навчання) за кордон, зберігається заробітна плата за основним місцем
роботи, а також оплачується праця за виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у
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випадку, коли стажування відбувається за місцем основної роботи, та відшкодовуються усі
передбачені чинним законодавством витрати.
Посади направлених на стажування викладачів можуть заміщувати інші особи без проходження конкурсу на умовах строкового трудового договору в межах чисельності працівників
і фонду зарплати.

Документальне оформлення
Як правило, направлення працівників на стажування за кордон здійснюється згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця після затвердження завдання, в якому визначається
мета, термін та умови перебування працівника
за кордоном і кошторис витрат, пов’язаних з направленням із додаванням запрошення з перекладом його тексту.
Слід також звернути увагу на порядок направлення працівників на підвищення кваліфікації,
який регулюється Положенням № 901. Мова йде
про те, що підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів проводяться на підставі договорів, що укладаються Мінеконмрозвитку з так званими донорами (міжнародними
та іноземними організаціями, а також іноземними громадянами, які надають Україні міжнародну технічну допомогу), де передбачаються
конкретні вимоги та умови підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з числа держслужбовців (за поданням державних органів, де вони працюють, і за погодженням з
Головним управлінням держслужби), керівників
та працівників державних підприємств (за поданням органів, які здійснюють управління майном цих підприємств), працівників недержавних підприємств (за їхнім поданням).
Слід пам’ятати, що претендент на стажування за кордоном має відповідати певним вимогам. Однією з основних вимог є володіння на
необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій планується проходження стажування. У разі, якщо кандидатом є науковий
або науково-педагогічний працівник, він повинен мати науковий ступінь кандидата наук та
стаж наукової або науково-педагогічної роботи

8

не менш як три роки, а тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки, мати стаж
роботи у ВНЗ чи науковій установі, що направляє на стажування, не менше як один рік,
мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних та віт чизняних фахових виданнях, брати
участь у міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах тощо.
Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім’я роботодавця чи
керівника ВНЗ чи наукової установи для розгляду на вченій раді ВНЗ або вченій (науковій,
науково-технічній, технічній) раді наукової установи:
— заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
— запрошення сторони, що приймає;
— витяг з протоколу засідання кафедри ВНЗ
чи структурного підрозділу наукової установи з
висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування (для наукових та науково-педагогічних працівників);
— довідку про результати навчання або звіт
про результати провадження науково-дослідної
(науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності (для наукових та науково-педагогічних працівників);
Працівника направляє на стажування керівник підприємства, організації, установи шляхом
видання відповідного наказу (Зразок 1).
Зауважимо, що для відрядження працівника
за кордон керівник може видати наказ лише після того, коли затвердить технічне завдання, в
якому визначаються мета виїзду, завдання та
очікувані результати відрядження, строк, умови
перебування за кордоном (у разі поїздки за запрошенням надається його копія з перекладом)
і кошторис витрат.
Організація, що направляє працівника, реєструє таку особу в спеціальному журналі (Зразок 2) за формою згідно з додатком до Інструкції
про службові відрядження в межах України та
за кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59
(далі — Інструкція № 59).
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕКАР»
НАКАЗ
30.07.2015 р.

м. Київ

№ 345-п

Про направлення на стажування
за кордон Гудименка О. Д.
Відповідно до договору із компанією Sweet (м. Гетеборг, Швеція) про проходження
взаємного стажування працівників та керуючись Положенням про професійне навчання
працівників на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151,
НАКАЗУЮ:
1. ГУДИМЕНКА Олега Дмитровича, майстра цеху № 2, направити на стажування до компанії Sweet (м. Гетеборг, Швеція) на термін з 17 серпня по 16 вересня 2015 р..
2. Відділу кадрів та начальнику цеху № 2 надати на затвердження керівництва індивідуальний план стажування Гудименка О. Д. до 10 серпня для погодження із компанією Sweet
(м. Гетеборг, Швеція).
3. Бухгалтерії надати розрахунок витрат згідно з умовами Договору про проходження
взаємного стажування працівників.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника цеху № 2 від 01.07.2015 р..
2. Запрошення компанії Sweet (м. Гетеборг, Швеція) від 26.06.2015 р..

Директор

Хоменко

Слід звернути увагу, що роботодавець може
встановлювати додаткові обмеження щодо сум
та цілей використання коштів, наданих на відрядження; витрат по найму житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші
витрати. Такі обмеження також вводяться наказом керівника.
Відповідно до положень Інструкції № 59 організація, що направляє працівника, зобов’язана
ознайомити його з кошторисом витрат (або з
довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною в довільній формі), а також з вимогами
щодо звітності про використання коштів, виданих на відрядження. Організація самостійно
встановлює порядок ознайомлення працівника,
що направляється у відрядження за кордон, з
його фінансовими зобов’язаннями. Роботода-
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вець також забезпечує працівника коштами на
поточні витрати під час службового відрядження (авансом).
Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси організації
зазначені кошти в тих грошових одиницях, в
яких видано аванс.
Строк відрядження визначається керівником
організації, але не може перевищувати в межах
України 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів. Відповідно до п. 10 ч. ІІ Інструкції № 59 з дозволу керівника організації може
братися до уваги вимушена затримка працівника у відрядженні з незалежних від нього причин
за умови наявності підтвердних документів в
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Зразок 2

№
з/п
9

Прізвище,
ініціали
Гудименко О. Д.

Місце
роботи
та
посада
Цех № 2,
майстер
цеху

Місце
відрядження

Дата
й номер
наказу

компанія
Sweet
(Гетеборг,
Швеція)

13.08.2015
№ 354-п

оригіналі. Утім, у разі стажування за кордоном,
як вже зазначалося, цей термін є довшим.
Слід звернути увагу, що за час затримки в місці перебування у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна
плата, не відшкодовуються добові, витрати на
оренду житлового приміщення та інші витрати.

Оплата праці
Відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам, які
їдуть у службове відрядження, оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно до
умов, зумовлених трудовим або колективним
договором, а розмір такої оплати праці не може
бути нижчим за середній заробіток. У денний
заробіток працівника, який повинен порівнюватися з середньоденним заробітком, включаються
всі елементи заробітної плати, які працівник
отримує згідно з умовами трудового, колективного договору у місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки,
премії, індексація тощо.
Міністерство соціальної політики України
в листі від 5 березня 2012 № 204/13/184-12
роз’яснило, що у разі направлення працівника у
відрядження потрібно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника відповідно до умов трудового договору, і якщо
зарплата вища його середнього заробітку — заплатити за час відрядження зарплату, а якщо
вище середній заробіток — виплачується середня зарплата.
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Дата
вибуття
у відрядження

Дата
прибуття
з відрядження

17.08.2015

17.09.2015

Коли дні відрядження оплачені за середнім
заробітком, то виплати за такий період індексації не підлягають, оскільки при визначенні їх
розміру сума індексації врахована. Якщо ж дні
відрядження оплачуються з урахуванням зарплати працівника згідно з трудовим договором,
то виплати за такий період підлягають індексації.
Середня зарплата працівника визначається
згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати від 8 лютого 1995 р. № 100, з урахуванням виплат за два календарні місяці, що передували місяцю, в якому почалося відрядження.
Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні
тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.
Окрім цього, відповідно до наказу Держкомстату України «Про затвердження типових форм
первинної облікової документації зі статистики
праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 за період перебування у відрядженні в табелі обліку використання робочого часу робиться відмітка «ВД» незалежно від того, в якому порядку здійснюється
оплата цього періоду.

Відшкодування витрат
Як правило, витрати з винаймання житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються за умови наявності оригіналів підтвердних документів, що засвідчують вартість цих
витрат.
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При використанні електронного авіаквитка
підставою для відшкодування витрат на його
придбання є наступний пакет документів:
— оригінал розрахункового або платіжного
документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (розрахунковий або касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку,
квитанція до прибуткового касового ордеру);
— роздруківка на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/
квитанція);
— оригінали відривної частини посадкових
талонів пасажира.
Варто зауважити, що витрати, понесені у
зв’язку з відрядженням, не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат),
працівникові не відшкодовуються.
У разі відрядження за кордон на службовому
автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 км пробігу відповідно до затвердженого маршруту.
Загалом, роботодавці мають право особисто
вирішувати питання з відшкодування державним службовцям витрат по найму житлових
приміщень, що перевищують граничні суми, затверджені Постановою № 98, і щодо витрат на
проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та
річкового транспорту, повітряним транспортом
за квитками 1-го класу та бізнес-класу.
Нагадаємо, що добові витрати не потребують
спеціального документального підтвердження.
Сума добових визначається згідно з наказом про
відрядження та відповідними первинними документами. За відсутності наказу, добові витрати не виплачуються.
Якщо працівники, відряджені за кордон, за
умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає,
добові витрати відшкодовуються в розмірах, що
визначаються у відсотках сум добових витрат
для відповідної держави згідно з додатком 1 до
Постанови № 98, зокрема:
— 80% — при одноразовому харчуванні;
— 55% — дворазовому;
— 35% — триразовому.
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Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання
у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються
відрядженим працівникам за рахунок добових
витрат.
Слід зазначити, що всі витрати, які відшкодовуються приймаючою стороною, відзначаються
в запрошенні і відображаються в наказі організації, зокрема добові (харчування). Якщо в запрошенні та наказі не буде відзначатися порядок відшкодування добових та інших витрат,
органи контролю зобов’язують організації відшкодувати добові в повному розмірі, визначеному додатком 1 до Постанови № 98.
При відрядженні працівника строком на один
день добові витрати відшкодовуються як за повну добу. Якщо ж працівник направлений у відрядження у дві або більше держав, день повернення в державу перебування (день перетину
кордону) відшкодовується за нормами останньої
держави відрядження.
У разі відрядження працівника за кордон при
відшкодування добових у кожному окремому
випадку слід керуватися підпунктами 16.1. –
16.8. п. 16 розділу ІІІ Інструкції № 59.
Повернувшись з відрядження, працівник
зобов’язаний до закінчення 5-го банківського
дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання
сум, наданих на відрядження. Гроші понад суму,
витрачену згідно зі звітом про використання коштів, наданих на відрядження підлягають поверненню працівником до каси або зарахуванню на
відповідний рахунок організації, яка їх надала,
у грошових одиницях, в яких видано аванс, у
встановленому законодавством порядку.
Слід звернути увагу, що якщо під час службових відряджень працівник отримав готівку із
застосуванням платіжних карток, він подає звіт
про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення 3-го банківського дня після
завершення відрядження.
Форма звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок складання звіту про використання коштів, виданих
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на відрядження або під звіт, затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 24
грудня 2013 р. № 845.
Отже, як бачимо, у вітчизняному законодавстві щодо означених відряджень існує безліч
норм. Це з одного боку дозволяє ефективно регулювати сферу стажування працівників за кордоном, а з іншого, така кількість норм може

призвести до певних помилок у діловодстві.
Ця обставина обумовлює актуальність проблеми та вимагає від роботодавців та кадровиків
особливої уваги.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

Додаток
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів
та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах
та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами
ІІІ — ІV рівня акредитації
м. Київ

30 січня 2015 р.

Державний вищий навчальний заклад «Київський державний економічний університет
імені Адама Сміта»
(повна назва вищого навчального закладу)

в особі ректора Марчука Миколи Миколайовича,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника вищого навчального закладу)

що діє на підставі Статуту навчального закладу, (далі — Університет (Інститут/Академія),
з однієї сторони, і Базай Вадим Вікторович
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

працівник (далі — Студент (Аспірант/Працівник), з іншої сторони (далі — сторони), уклали
цей Договір про таке.
Предмет Договору
1. Університет бере на себе зобов’язання за рахунок бюджетних коштів, одержувачем
яких є Університет, організувати проходження навчання (стажування) Студента (Аспірант/
Працівник), який відповідно до Положення про навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 411, за рішенням конкурсної комісії відібраний для проходження навчання (стажування) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки в
Мюнхенському економічному університеті
(повна назва вищого навчального закладу країни проходження навчання (стажування)

далі — Закордонний навчальний заклад) за напрямом економіка із загальним строком проходження навчання (стажування) з 1 лютого 2015 року по 28 червня 2015 року.
Обов’язки Університету
2. Направити Студента (Аспірант/Працівник) Базая В. В. для проходження навчання (стажування).
3. Забезпечити відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-
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Додаток. Продовження
педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 546, оплату з:
— харчування, у сумі 32 550 грн;
— проживання, у сумі за рахунок приймаючої сторони;
— навчання (стажування), у сумі за рахунок приймаючої сторони;
— інші послуги, а саме — , у сумі — на відкритий Студентом (Аспірант/Працівник)
розрахунковий рахунок.
4. Установлювати строки подання Студентом (Аспірант/Працівник) документів необхідних, для організації направлення, розміщення та навчання (стажування) Студента (Аспірант/
Працівник) у Закордонному навчальному закладі Мюнхенському економічному університеті,
Німеччина.
5. Надавати практичну допомогу при оформленні документів, пов’язаних із навчанням
(стажуванням) і організацією виїзду за кордон Студента (Аспірант/Працівник).
6. Вимагати від Студента (Аспірант/Працівник) під час проходження навчання (стажування) виконання усіх правил та вимог, що встановлені Закордонним навчальним закладом, до
якого його направлено.
7. Затверджувати індивідуальний план навчання (стажування) Студента (Аспірант/Працівник) у вищому навчальному закладі на період його навчання (стажування) за кордоном та
зараховувати в навчальний план Університету прослухані Студентом (Аспірант/Працівник) у
навчальному закладі дисципліни, якщо зміст дисципліни збігається з обсягом кредитів не
менш як на 75 відсотків.
8. Встановлювати строк та форму подання Студентом (Аспірант/Працівник) інформації
про результати його поточного навчання (стажування) з метою здійснення контролю за виконанням Студентом (Аспірант/Працівник) договірних зобов’язань.
9. Інформувати Студента (Аспірант/Працівник) про права та обов’язки сторін, правила та
вимоги щодо навчання (стажування).
Обов’язки Студента (Аспірант/Працівник)
10. Своєчасно надати всі необхідні документи для організації навчання (стажування).
11. Оформити за рахунок власних коштів в установленому законодавством порядку
страховий поліс на строк перебування за кордоном.
12. Відкрити розрахунковий рахунок для перерахування коштів, відповідно до пункту 3
цього Договору.
13. Вчасно прибути до місця навчання (стажування) у м. Мюнхен, Німеччина.
14. Протягом 15 днів з дня перетину кордону країни перебування, в якій розташований
Закордонний навчальний заклад, стати на консульський облік.
15. Протягом 30 днів після початку навчання (стажування) в Закордонному навчальному
закладі подати Університету затверджену Закладом програму проходження навчання (стажування).
16. Подавати Університету проміжні та підсумковий звіт за результатами навчання (стажування) у строки та за формою, встановлені Університетом.
17. Забезпечити під час проходження навчання (стажування) дотримання законодавства
країни перебування.
18. Успішно пройти навчання (стажування) за відповідними навчальними програмами та
за індивідуальним планом навчання (стажування) у строки, визначені цим Договором.
19. Протягом 20 календарних днів після закінчення строку проходження навчання (стажування) повернутися до України та забезпечити продовження навчання (стажування) до повного його закінчення та отримання відповідного документа про здобутий рівень освіти та
укласти контракт з Університетом щодо наукової співпраці з ним протягом трьох років на
умовах, визначених Університетом.
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Додаток. Закінчення
20. Протягом 20 днів після завершення навчання (стажування) та прибуття в Україну подати Університету:
1) копії усіх документів з перекладом на державну мову, що підтверджують проходження
навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі;
2) звіт про результати проходження навчання (стажування) за формою, встановленою
Університетом.
21. Вимагати від Університету виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
22. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони
несуть відповідальність згідно із законодавством.
23. У разі невиконання або неналежного виконання Студентом (Аспірант/Працівник) умов
цього Договору, зокрема в частині проходження навчання (стажування) в повному обсязі,
передбаченому навчальним або індивідуальним планом, Студент (Аспірант/Працівник) в
обов’язковому порядку протягом 30 днів сплачує всю суму витрат, які фактично понесені
Університетом, з моменту отримання ним письмової вимоги Університету.
У разі, коли причиною невиконання умов цього Договору з боку Студента (Аспірант/Працівник) стали обставини непереборної сили, за рішенням Університету Студент (Аспірант/
Працівник) може бути звільнений від відшкодування витрат, понесених Університетом.
24. Університет не несе відповідальності за невиконання власних зобов’язань за договором, якщо таке невиконання сталося з вини Закордонного навчального закладу або у зв’язку
з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором,
будь-яка із сторін не погоджується про внесення відповідних змін до договору.
Термін дії договору
25. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання
Сторонами передбачених ним зобов’язань.
26. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної з сторін.
27. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом
оформлення відповідних додатків до Договору.
28. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.
Юридичні адреси сторін
ДВНЗ «Київський державний
соціально-економічний університет»
Україна, м. Київ,
проспект Вернадського, 91,
МФО 111222333
код ЄДРПУ 333222444
р/р № 332244678 в банку «Фінансист»

Базай Вадим Вікторович
Україна, м. Київ,
проспект Паладіна, 123/55
паспорт серії ЕА № 555678,
виданий Святошинським
РВ УМВС України в м. Києві,
ІПН: 111222333445899

Підписи сторін _Марчук___

Підписи сторін ___Базай____

М.П.
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Запити і звернення
у роботі кадровика
Іноді у процесі роботи багатьом кадровикам доводиться звертатися до інших підприємств, установ, організацій для отримання деякої інформації або вирішення
окремих питань. У свою чергу до підприємств, де працюють кадровики, з певних
причин також подекуди звертаються колишні працівники. Процедура розгляду таких запитів або звернень регулюється кількома законодавчими актами України,
основними з яких є закони України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР (далі — Закон № 393) та «Про доступ до публічної інформації» від
13 січня 2011 р. № 2939-VI (далі — Закон № 2939). Ці закони з одного боку досить
схожі з огляду кола питань, які вони регулюють, а з іншого — достатньо різняться
з точки зору конкретних випадків, коли їх слід застосовувати, а також процедури
розгляду відповідних питань. Отож, з’ясуємо, як кадровику не заплутатися та правильно використовувати у своїй роботі відповідну законодавчу базу.

Основні відмінності
запитів від звернень
Згідно зі ст. 1 Закону № 393, громадяни України мають право звернутися із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх
статутної діяльності, заявою або клопотанням
щодо реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення до:
— органів державної влади, місцевого самоврядування;
— об’єднань громадян;
— підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
— засобів масової інформації;
— посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків.
При цьому військовослужбовці та подібні до
них інші працівники (Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України тощо)
мають право подавати тільки такі звернення,
які не стосуються їх службової діяльності. Також
можуть подавати відповідні звернення і не громадяни України, якщо вони законно знаходяться
на її території.
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Наприклад, працівник підприємства (у тому
числі колишній працівник або і взагалі «стороння особа») може подати пропозицію керівництву
підприємства або вищої організації щодо змін в
організації виробництва і праці, зауваження відносно проекту реформування системи оплати
праці на підприємстві, заявою щодо надання
роз’яснення з питань виконання посадових
обов’язків, скаргою про порушення певних прав
(наприклад, на додаткову відпустку) тощо. При
цьому з такими зверненнями до відповідних керівників чи інших посадових осіб працівник
може звернутися і «через голову» свого безпосереднього начальника.
У багатьох випадках подібні звернення можуть
бути переадресовані керівництвом підприємства
для попереднього розгляду до працівників кадрових служб, якщо відповідні питання належать до
їх компетенції. У свою чергу кадровики, як і інші
працівники, користуючись своїми правами громадянина України, також можуть звертатися з
доречних питань до керівництва та інших посадових осіб свого та інших підприємств.
Водночас, відповідно до Закону № 2939 кадровики або інші працівники підприємства
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можуть подати не звернення, а запит (або прохання) про надання публічної інформації, що
знаходиться у володінні розпорядника інформації. Розпорядниками ж такої інформації згідно зі
ст. 13 Закону № 2939 можуть бути:
— органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші
суб’єкти, що здійснюють владні управлінські
функції відповідно до законодавства та рішення
яких є обов’язковими для виконання;
— юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, — стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
— особи, якщо вони виконують делеговані
повноваження суб’єктів владних повноважень
згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — відносно інформації,
пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
— суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, — стосовно інформації
щодо умов постачання товарів, послуг та цін на
них.
Під публічною інформацією мається на
увазі, згідно зі ст. 1 Закону № 2939, відображена та задокументована будь-якими засобами
та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або ж яка знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації. Така інформація є відкритою, окрім випадків, встановлених законом.
Наприклад, кадровик або інший працівник
підприємства може зробити запит до певного
відомства України про надання йому тексту або
реквізитів певного документа (наказу, рішення,
постанови, правил, порядку тощо), який був
розроблений або затверджений цим відомством
у межах його повноважень, і який може стосуватися, наприклад:
— умов прийняття на роботу до цього відомства;
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— порядку нарахування певних видів пенсій
(при запиті до органів Пенсійного фонду України) або допомоги (при запиті до органів соціального захисту);
— правил вступу до певних навчальних закладів (при запиті до органів управління освітою);
— захворювань, які можуть обмежити працю
за певними професіями (при запиті до органів
охорони здоров’я);
— можливих пільг щодо оподаткування заробітної плати та інших виплат (при запиті до
податкових органів) тощо.
При цьому кадровик може підготувати такий запит на інформацію не тільки особисто
від себе як фізичної особи, а також і від імені
підприємства (тобто юридичної особи), де він
працює.
Під час розгляду звернень громадян відповідні посадові особи, у тому числі й кадровики, як
правило, мають вчинити певні дії (часто складного та тривалого характеру), наприклад, вивчити окрему справу (питання), зробити аналіз
та узагальнення наявної інформації тощо, а також повідомити автора звернення про результати розгляду його звернення (прийняте рішення,
зроблений висновок тощо).
Натомість під час розгляду запитів на інформацію зазвичай не потрібно вчиняти складних
дії, а слід лише знайти певний документ у відповідних базах даних, архівах тощо та надати інформацію про нього запитувачу (звісно, якщо
така інформація відповідно до законодавства є
відкритою).

Форми звернень і запитів
Відповідно до ст. 5 Закону № 393 звернення
може бути:
— від одної особи (індивідуальне);
— від групи осіб (колективне);
— усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому
прийомі);
— письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу
особисто чи через уповноважену ним особу,
якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.
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Звернення подається у довільній формі
(Зразок 1) та має містити наступну інформацію:
— прізвище, ім’я, по батькові заявника (заявників);
— місце проживання;
— суть порушеного питання (причина подання звернення);
— підпис заявника (заявників);
— дата звернення.
Щодо запиту на інформацію, то відповідно до
ст. 19 Закону № 2939 він також може бути індивідуальним або колективним, усним чи письмовим, та подаватися поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою — на вибір запитувача.
Запит може бути поданий у довільній формі
або ж шляхом заповнення спеціальної форми,
яка розроблена розпорядником інформації (Зразок 2). У будь-якому разі запит на інформацію
має містити:
— ім’я (найменування) запитувача;
— поштову адресу або адресу електронної
пошти;
— номер засобу зв’язку (якщо такий є);

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

— загальний опис потрібної інформації або
вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо
якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
— підпис і дату (за умови подання запиту в
письмовій формі).
Зауважимо, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.

Порядок та строки розгляду
Згідно зі ст. 20 Закону № 393 звернення розглядаються і вирішуються у термін:
— не більше одного місяця від дня надходження — «звичайні» звернення;
— невідкладно але не пізніше 15 днів від дня
їх отримання — звернення, які не потребують
додаткового вивчення;
— не більше 45 днів, якщо в місячний термін
вирішити порушені у зверненні питання неможливо (за таких обставин керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або
Зразок 1
Директору ТОВ «Полум’я»
Петрову Петру Петровичу
Іванова Івана Івановича,
який мешкає за адресою:
м. Харків, вул. Центральна, буд. 1, кв. 1

Заява
Я, Іванов Іван Іванович, працював обпалювачем на печах 5-го розряду на Вашому підприємстві у цеху № 1 з 10.05.2004 р. до 10.05.2006 р.. Зараз я працюю випалювачем на печах 5-го
розряду у ТОВ «Виробник» й у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці на нашому підприємстві (скороченням чисельності працівників) у мене виник спір з відділом кадрів щодо стажу моєї роботи за професією. Зокрема, начальник відділу кадрів повідомив,
що професійна назва роботи «Обпалювач на печах» відсутня у Класифікаторі професій, а
тому, на його думку, неможливо зарахувати стаж роботи за нею до загального стажу роботи за спеціальністю.
У зв’язку із зазначеним, прошу роз’яснити, чому мене було оформлено на роботу в ТОВ
«Полум’я» за професією, яка відсутня у Класифікаторі професій, і чи є професія «Обпалювач на печах» тотожною до професії «Випалювач на печах».
15.07.2015 р.
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Іванов

І. І. Іванов
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Зразок 2
ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України,
електронною поштою
Розпорядник інформації
Міністерство соціальної політики України
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої
є Міністерство соціальної політики України, електронною поштою
Прізвище,ім’я, по батькові
(для фізичних осіб)
Найменування організації
(для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без
статусу юридичної особи)

Іванов Іван Іванович

Поштова адреса, адреса електронної
пошти, номер телефону запитувача

adresa@websait.com
038-123-45-67

Вид, назва, реквізити, зміст документа, Оскільки Міністерство соціальної політики України
що запитується, або загальний опис
згідно з Положенням про Міністерство соціальної
інформації, що запитується
політики України є розробником Класифікатора
професій, прошу надати інформацію, чи містив
раніше Класифікатор професій професійну назву
роботи «Обпалювач на печах», яка на цей час у
ньому відсутня, а також реквізити документа,
яким, можливо, було скасовано чи змінено
зазначену назву.
Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):
Поштою
Факсом
Електронною поштою

adresa@websait.com

Контактний телефон запитувача

038-123-45-67

Дата запиту

20.07.2015 р.

Підпис запитувача (для фізичних осіб) Іванов
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та
підпис представника запитувача (для
юридичних осіб та об’єднань громадян
без статусу юридичної особи)

його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється
особі, яка подала звернення).
Крім того, на обґрунтовану письмову вимогу
громадянина зазначені терміни розгляду можуть бути скорочені. Також звернення грома-
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дян, які мають встановлені законодавством
пільги, розглядаються у першочерговому порядку, а звернення Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками відповідних органів особисто.
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STOP

ЗАБОРОНЕНО: під час розгляду звернення
з’ясовувати дані про особу громадянина, які не стосуються звернення, а також на прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в
тексті звернення, розголошувати його прізвище,
місце проживання та роботи (ст. 10 Закону № 393).
Відповідь за результатами розгляду звернення (Зразок 3) надається тим органом, який
отримав це звернення і до компетенції якого

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

входить вирішення порушених у ньому питань,
за підписом керівника або особи, яка виконує
його обов’язки. При цьому рішення про відмову
в задоволенні вимог, викладених у зверненні
(окрім такого виду звернень як пропозиції чи
зауваження), доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посилання на закон і
викладенням мотивів відмови, а також із
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого
рішення.
Відповідно до ст. 20 Закону № 2939 відповідь
на запит інформації (Зразок 4) надається:
Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛУМ’Я»
30.07.2015 р. № 1234/07
На вх. № 012/07 від 15.07.2015 р.
Іванову Івану Івановичу
м. Харків, вул. Центральна, буд. 1, кв. 1
Щодо розгляду звернення
Шановний Іване Івановичу!
Ваша заява від 15.07.2015 р. відносно Вашої роботи на підприємстві була розглянута у
відділі кадрів підприємства. За результатами розгляду встановлено, що Ви дійсно працювали на нашому підприємстві у цеху № 1 з 10.05.2004 р. до 10.05.2006 р. за професією «Обпалювача на печах 5-го розряду» згідно з чинним на той час штатним розписом підприємства. Назва цієї професії повністю відповідала чинній на той час версії Класифікатора
професій ДК 003:2005 (далі — КП). Ваші робочі завдання та обов’язки, а також потрібні
кваліфікаційні вимоги для їх виконання, були встановлені у робочій інструкції «Обпалювача
на печах 5-го розряду», яка була розроблена та затверджена на підприємстві на основі кваліфікаційної характеристики «Обпалювача на печах 5-го розряду», що міститься у випуску 40
«Чорна металургія» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Зміною № 2 до КП ДК 003:2005 професійну назву роботу «Обпалювач на печах» було
змінено на професійну назву роботи «Випалювач на печах» з тим же кодом КП. Зазначена
Зміна № 2 була затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 січня 2007 р. № 4 і набула чинності з 1 травня 2007
року. На цей час чинна версія КП ДК 003:2010 містить професійну назву роботи «Випалювач
на печах» з кодом КП 8131.
Таким чином у період Вашої роботи на підприємстві Ви були оформлені на роботу за
професією, яка повністю відповідала чинній на той час версії КП. У той же час питання встановлення тотожності роботи, виконуваної на нашому підприємстві, та роботи, яка виконується Вами на цей час на іншому підприємстві, знаходиться поза межами нашої компетенції. На нашу думку, у вирішенні цього питання може допомогти порівняння фактично
виконуваних Вами завдань та обов’язків на цей час і відповідних завдань та обов’язків, які
містяться у зазначеній вище кваліфікаційній характеристиці, на основі якої було розроблено
робочу інструкцію «Обпалювача на печах» на нашому підприємстві.
Заступник директора
з кадрових питань та побуту
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Зразок 4
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
24.07.2015 р. № 012/3/456/789
На вх. № 07-1234 від 20.07.2015 р.
Іванову І. І.
adresa@websait.com
Про надання роз’яснення
Міністерство соціальної політики України розглянуло Ваш запит на отримання публічної
інформації стосовно змін у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) у частині професійної назви роботи «Обпалювач на печах» і повідомляє наступне.
Професійна назва роботи «Обпалювач не печах» з кодом КП 8131.2 була передбачена до
01.05.2007 р. у чинній на той час версії Класифікатора професій ДК 003:2005. Разом з тим,
Зміною № 2 до КП ДК 003:2005 професійну назву роботу «Обпалювач не печах» було змінено на професійну назву роботу «Випалювач на печах» з тим же кодом КП. Зміна № 2 була
затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 січня 2007 р. № 4 і набула чинності з 1 травня 2007 року.
На цей час є чинною версія КП ДК 003:2010, яка містить професійну назву роботи «Випалювач на печах» з кодом КП 8131.
Директор Департаменту

Шевченко

— не пізніше 5 робочих днів з дня отримання
запиту;
— не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у виняткових випадках (якщо інформація
стосується захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних подій,
що сталися або можуть статись і загрожують
безпеці громадян);
— не більше 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних (за таких обставин розпорядник інформації повідомляє запитувача про продовження строку розгляду запиту в письмовій формі не
пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту).
У випадку запиту інформації про певну особу,
розпорядники цієї інформації зобов’язані:
— надавати її безперешкодно і безкоштовно
на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
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— використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
— вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
— виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб,
яких вона стосується.
Якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом
або характером діяльності відомо або має бути
відомо, хто нею володіє, він зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
У такому разі відлік строку розгляду запиту на
інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціальнотрудових відносин
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НАКАЗ
від 15 червня 2015 р. № 613
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 2015 р. за № 821/27266

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
31 липня 2015 року

Остання редакція:
15 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
оновлений Порядок надання
допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності. Зокрема, визначено, що
зареєстрованим безробітним
з числа застрахованих осіб,
яким виповнилося 18 років
та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на
ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для
організації підприємницької
діяльності.
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Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової
її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності
Відповідно до частини сьомої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та з метою приведення нормативноправових актів Міністерства соціальної політики України у відповідність до вимог законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики
України від 20 листопада 2000 року № 307 «Про затвердження Порядку надання допомоги
по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 року за
№ 915/5136 (зі змінами).
3. Департаменту соціального страхування та партнерства (Савенко О. Л.) забезпечити
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Голова правління
Пенсійного Фонду України

О. Зарудний

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

С. Кондрюк

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15 червня 2015 року № 613
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 2015 р. за № 821/27266

Порядок
надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької діяльності
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру, умови надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, та механізм обчислення районними, міськими, районними у містах та міськрайонними центрами зайнятості державної служби зайнятості (далі — центри зайнятості) страхового стажу.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
передпенсійний вік — вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
перереєстрація безробітного — поновлення реєстрації безробітного в разі, якщо після припинення попередньої реєстрації
безробітний не працевлаштувався;
припинення реєстрації безробітного — позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного;
реєстрація безробітного — внесення даних про особу, що звернулася за сприянням у працевлаштуванні, до Єдиної
інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з подальшим наданням їй (набуттям нею) статусу зареєстрованого безробітного.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про зайнятість населення», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» (далі — Закон), «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні».
II. Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю
1. Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі
відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр) залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а також довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими
комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де особа проходила службу.
2. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів
(особам передпенсійного віку — не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців,
допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), визначеної
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 року № 1266, залежно від страхового стажу:
до 2 років — 50 відсотків;
від 2 до 6 років — 55 відсотків;
від 6 до 10 років — 60 відсотків;
понад 10 років — 70 відсотків.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:
перші 90 календарних днів — 100 відсотків;
протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків;
надалі — 70 відсотків.
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Період, що становить 12 місяців, які передують дню реєстрації особи як безробітної, що використовується для обчислення
страхового стажу, продовжується на період дії поважних причин перерви страхового стажу, зазначених у підпункті 2 пункту 2
розділу III цього Порядку, у разі, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому
порядку в центрі зайнятості як безробітна.
Для застрахованих внутрішньо переміщених осіб розмір допомоги по безробіттю визначається за місяці, що передують початку перерви страхового стажу, що сталася з поважних причин, зазначених у підпункті 2 пункту 2, на підставі даних Державного реєстру (з урахуванням Індивідуальних відомостей про застраховану особу в разі їх наявності).
3. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менший шести місяців або особа була звільнена з останнього місця роботи на підставах, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями
41 (крім пункту 5) і 45 Кодексу законів про працю України, та в разі, якщо ця робота була її останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд).
Молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,
звільнилася зі строкової військової служби та потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце, у разі реєстрації
в установленому порядку як безробітної надається допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів протягом двох
років з дня її призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду.
У разі наступної реєстрації безробітних, що належать до зазначених категорій, після набуття ними страхового стажу допомога по безробіттю призначається тривалістю 360 календарних днів і відлік дворічного періоду розпочинається з дати призначення.
4. Допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону. У разі якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття в межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації
його як безробітного за відсутності страхового випадку допомога по безробіттю йому не призначається.
5. Участь зареєстрованого безробітного в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру не є підставою для
перегляду визначеного розміру та тривалості виплати допомоги по безробіттю.
За безробітними в період участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру зберігається виплата допомоги по
безробіттю в розмірах і в строки, що встановлені законодавством.
Період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру включається до
страхового стажу для наступних страхових випадків.
6. Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу та не належать до категорії осіб, зазначених
у частині другій статті 6 Закону.
7. Особам, які були працевлаштовані на Чорнобильській АЕС до 15 грудня 2000 року, вивільнені з роботи на Чорнобильській
АЕС у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у разі їх реєстрації в центрі зайнятості протягом чотирнадцяти календарних днів після вивільнення та за умови, що робота на Чорнобильській АЕС була останнім видом зайнятості до
їх реєстрації в центрі зайнятості, умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю визначаються статтею 12 Закону
України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему».
8. Допомога по безробіттю за календарний місяць не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, визначеного законом на відповідний рік, і не може бути меншою від мінімального розміру, який встановлюється правлінням Фонду.
9. Якщо на восьмий день з дати реєстрації безробітного, що є застрахованою особою, відсутні дані в повному обсязі для
обчислення страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.
Після надходження уточнених даних про застраховану особу з Державного реєстру, для військовослужбовців — після подання особою документів з військового комісаріату, де така особа перебувала на обліку, військової частини або органів, де
проходила службу, здійснюється перерахунок виплати допомоги по безробіттю з дня її призначення. У разі припинення реєстрації безробітного перерахунок може здійснюватися за заявою особи або за рішенням суду.
10. Допомога по безробіттю призначається в межах дворічного періоду, який починається з восьмого календарного дня
після реєстрації безробітного та закінчується відповідного місяця та числа другого року. Початком наступного дворічного
періоду є відповідно день призначення допомоги по безробіттю після закінчення попереднього дворічного періоду.
Дворічний період продовжується на строк дії поважних причин, зазначених у підпункті 2 пункту 2 розділу III цього Порядку,
за умови реєстрації (перереєстрації) безробітного не пізніше 30 календарних днів після закінчення дії зазначених причин.
11. Виплата допомоги по безробіттю призначається в межах дворічного періоду з урахуванням продовженого на строк дії
поважної причини, визначеної в підпункті 2 пункту 2 розділу 3 цього Порядку.
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У межах дворічного періоду кількість днів виплаченої допомоги по безробіттю враховується сумарно за всіма випадками
реєстрації (перереєстрації) безробітного з урахуванням днів скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю.
У разі повторної реєстрації (перереєстрації) безробітного в межах дворічного періоду йому виплачується відповідний залишок допомоги по безробіттю.
Зареєстрованим безробітним, які в поточному дворічному періоді отримали допомогу по безробіттю в повному обсязі, допомога по безробіттю призначається на наступний дворічний період за умови їхньої повторної реєстрації після працевлаштування.
III. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж обчислюється центрами зайнятості за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих
осіб Державного реєстру, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що
діяло до 1 січня 2011 року, з урахуванням:
1) за період з 1 січня 2011 року — страхового стажу, обчисленого центрами зайнятості за даними Державного реєстру.
Страховий стаж у календарному місяці зараховується як повний місяць страхового стажу, якщо за даними Державного реєстру сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків не менша, ніж мінімальний страховий внесок, незалежно від
фактично відпрацьованих днів.
У разі реєстрації особи як безробітної в місяці звільнення страховий стаж зараховується до дня реєстрації;
2) проходження служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), особами рядового
та начальницького складу, які проходили військову службу у військових частинах та органах, які виплачують грошове забезпечення, зараховується на підставі довідки (довідок) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються
до страхового стажу, у періодах після запровадження страхування на випадок безробіття, а саме починаючи з 13 січня 2009
року;
3) періоду роботи громадян України в інших країнах, що зараховується до страхового стажу відповідно до міжнародних договорів України, які передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України;
4) трудового стажу, що обчислюється в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, і за який до
1 січня 2011 року нараховано та/або сплачено страхові внески до Фонду:
періоди трудових відносин, у тому числі проходження альтернативної (невійськової) служби, що підтверджуються трудовою
книжкою;
періоди виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, що підтверджуються копіями договору та
актів виконаних робіт (наданих послуг) за умови сплати страхових внесків;
періоди провадження підприємницької діяльності та/або забезпечення себе роботою самостійно за умови сплати страхових
внесків.
До страхового стажу також враховуються періоди відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком
пенсії по інвалідності).
Для перевірки цих періодів центри зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського
міських центрів зайнятості (далі — регіональні центри зайнятості) використовують відомості персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в установленому законодавством порядку;
5) періодів, що прирівнюються до страхового стажу:
трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом,
у тому числі трудовий стаж до 1 січня 2001 року, набутий у країнах, з якими укладено міжнародні договори України, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
строк проходження військової служби військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 2 пункту 1 цього розділу, до запровадження страхування на випадок безробіття в разі звільнення зі служби за станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів
або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в центрах зайнятості
протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, для інших осіб — з дня звільнення. Якщо протягом зазначеного періоду військовослужбовці не зареєструвалися в центрі зайнятості з поважних причин (хвороба громадянина, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда, баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років),
що підтверджено відповідними документами, особа має право зареєструватися в установленому порядку в центрі зайнятості
в наступний робочий день після закінчення строку дії поважної причини;
6) періодів, що включаються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску:
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період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
період, коли застрахована особа отримувала виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування:
— відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» — отримання страхових виплат
втраченого заробітку у зв’язку з втратою працездатності, пенсії по інвалідності, отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) та по вагітності і пологах;
— відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — отримання пенсії по інвалідності.
2. До страхового стажу не включаються:
1) періоди отримання допомоги по безробіттю відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
2) періоди перерви страхового стажу з поважних причин у разі порушення особою строку реєстрації в центрі зайнятості відповідно до частини першої статті 22 Закону:
навчання в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною
формою навчання;
строкова військова служба;
проживання разом з чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військовослужбовців строкової служби, у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за дитиноюінвалідом;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за інвалідом
I групи;
отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за особою
похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
отримання грошового забезпечення батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками;
отримання грошової допомоги особою, яка проживала разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за
даними Державного реєстру не підтверджуються сплатою єдиного внеску;
інші поважні причини, передбачені законодавством України.
IV. Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надаються вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ та організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Особам, які звільнені з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36, пунктах 1, 2 та 6 статті 40 та пункті 5 статті 41 Кодексу законів
про працю України, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного
чи трудового договору (частина третя статті 38 і стаття 39 Кодексу законів про працю України), виплата допомоги по безробіттю
відкладається не більше ніж на один місяць. Відкладення виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після
дня звільнення особи.
2. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на шість місяців, протягом яких безробітному відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» виплачується з відповідного місцевого бюджету середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.
3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:
1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін;
2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1,
2, 3, 4 статті 41 і статті 45 Кодексу законів про працю України, а військовослужбовцям — у разі звільнення зі служби з підстав,
передбачених пунктом «в» частини третьої, пунктами «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої, пунктами «е», «є», «ж», «з» частини
сьомої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
4. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:
1) недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме: невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час; невідвідування роботодавця
упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу; відмова від

№ 15 (99), 3 серпня 2015

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України «Про зайнятість населення»; невиконання без поважних причин обов’язків за договорами про надання соціальних послуг відповідно до Законів
України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
наданими безробітному в письмовій формі (з дня відвідування, під час якого з’ясовано недотримання рекомендацій, що були
надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою центру зайнятості, узгодженого з безробітним, яке не відбулось);
2) порушення строку звернення без поважних причин до центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням часу на проїзд для відвідування центру зайнятості).
Поважними причинами є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років,
відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ
та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють відвідування центру зайнятості, що підтверджується відповідними документами.
У разі якщо з причин, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, виплата допомоги по безробіттю скорочується вперше за
дворічний період її виплати, строк скорочення становить 15 календарних днів. У кожному наступному разі строк скорочення збільшується на 15 календарних днів, але не більше як на 90 календарних днів.
5. Загальний строк скорочення виплати допомоги по безробіттю в межах дворічного періоду визначається сумарно та зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю.
У разі перереєстрації безробітного кількість днів допомоги по безробіттю, що залишилась йому для виплати, скорочується
на залишок днів, що визначені для скорочення під час попередньої реєстрації, але не зараховані до загальної тривалості виплати допомоги у зв’язку з припиненням реєстрації безробітного.
У разі наступної реєстрації безробітного після періоду зайнятості прийняті раніше рішення про скорочення виплат не застосовуються до залишку допомоги по безробіттю.
V. Припинення та поновлення виплати допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється в разі:
1) закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);
2) припинення реєстрації безробітного з підстав, передбачених Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення
обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (з дня
припинення реєстрації або в разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості);
3) припинення реєстрації безробітного за невідвідування без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів
(з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);
4) подання письмової заяви про бажання бути зареєстрованим в іншому центрі зайнятості (з дня подання такої заяви);
5) призначення допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до медичної довідки).
2. Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюються в межах дворічного періоду з дня:
1) перереєстрації безробітного;
2) подання зареєстрованою безробітною жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення періоду
отримання допомоги по вагітності та пологах.
VI. Порядок виплати допомоги по безробіттю та внесення даних
про періоди отримання виплати до трудових книжок
1. Рішення про призначення допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом
директора центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи.
Безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості в районах проведення антитерористичної операції або регіонах, де відбулася надзвичайна ситуація, та звернулися до центрів зайнятості інших районів, нарахування виплати допомоги по безробіттю продовжується з урахуванням даних Державного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби
зайнятості.
Зазначеним безробітним, яким нарахована, але не виплачена допомога по безробіттю, у разі звернення до центрів зайнятості
інших районів виплата здійснюється за їхніми заявами центрам зайнятості за місцем звернення осіб.
2. Допомога по безробіттю виплачується центром зайнятості, у якому зареєстрований безробітний, через банківські установи в установленому порядку.
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Якщо безробітні, яким призначена допомога по безробіттю в центрах зайнятості в районах проведення антитерористичної
операції або в районах, де відбулася надзвичайна ситуація, не відкрили та не подали до центру зайнятості особовий рахунок
банківської установи для перерахування допомоги по безробіттю, то вони відкривають такий рахунок за місцем фактичного
перебування в інших районах і на нього перераховується зазначена виплата центром зайнятості, до якого звернуться особи, з
дня її призначення відповідно до чинного законодавства.
3. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного — один раз на місяць.
Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього
відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості,
що входить до визначеного періоду виплати.
4. Виплата допомоги по безробіттю в межах її загальної тривалості здійснюється без урахування дати відвідування особою
центру зайнятості:
у період проходження особою навчання за направленням центру зайнятості (після закінчення кожного календарного місяця,
у якому особа навчалася);
за період тимчасової непрацездатності безробітного (на підставі довідки довільної форми, виданої згідно з Інструкцією про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за
№ 1005/6196);
за період сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних закладах не за направленням центру зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про
невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду;
за період проходження навчальних (або перевірних) та спеціальних зборів у Збройних Силах України згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» за умови пред’явлення повістки.
5. У трудовій книжці за бажанням особи посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, поновлення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю у порядку, передбаченому в підпункті «е» пункту 2.19 глави 2 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня
1993 року за № 110.
У разі припинення виплати допомоги по безробіттю усі записи, внесені до трудової книжки особи, засвідчуються особистим
підписом посадової особи та печаткою центру зайнятості.
6. Центрами зайнятості на вимогу особи видається довідка за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, про нарахування допомоги по безробіттю із зазначенням періодів отримання та виплачених сум.
7. Регіональні центри зайнятості відповідно до Порядку подання Фондом загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття відомостей про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню на випадок безробіття, отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації, до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 грудня 2010 року № 28-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 472/19210, подають зазначені
відомості до Пенсійного фонду України.
VII. Умови та порядок виплати допомоги по безробіттю одноразово
для організації безробітним підприємницької діяльності
1. Зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням
допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності.
2. Одноразово виплата допомоги по безробіттю не здійснюється зареєстрованим безробітним:
1) яким ця допомога скорочувалась з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 3 та підпункті 1 пункту 4 розділу IV цього Порядку, або припинялася на підставі пункту 8 частини першої статті 45 Закону України «Про зайнятість населення»;
2) які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як фізичні особи – підприємці.
3. Не мають права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності
безробітні, які вже отримали допомогу по безробіттю одноразово та припинили підприємницьку діяльність або не здійснювали
її (не сплачували єдиний внесок як юридична особа чи фізична особа – підприємець) упродовж двох років, починаючи з дня
державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця.
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4. Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних
днів, у тому числі особам передпенсійного віку.
Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду,
що діє на дату державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця. Зміна розміру мінімальної та максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, не є підставою для коригування допомоги по безробіттю, що виплачена одноразово.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах
коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на поточний рік.
5. Особам, які виявили намір отримати допомогу по безробіттю одноразово, за їхнім бажанням можуть бути надані консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей, схильностей до провадження підприємницької діяльності,
вибору виду діяльності, отримання додаткової інформації про підприємництво. Центр зайнятості може залучати безробітних за
їхнім бажанням до семінарів або організувати навчання з питань підприємництва (за бажанням).
6. Для розгляду питань щодо надання допомоги по безробіттю одноразово зареєстрований безробітний подає до центру
зайнятості такі документи:
заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово;
бізнес-план.
7. Питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів розглядає комісія
з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі — комісія) у присутності
безробітного (за бажанням).
Комісія створюється центром зайнятості, її склад затверджується наказом керівника центру зайнятості. До складу комісії
включаються представники центру зайнятості, районних, Київської та Севастопольських міських державних адміністрацій,
районних у містах Києві та Севастополі, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).
Розгляд питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово на підставі поданих безробітним документів та висновок
комісії оформляються протоколом.
8. Рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово або про відмову в наданні такої допомоги з урахуванням вимог, визначених у пунктах 2 та 3 цього розділу, приймається керівником центру зайнятості не пізніше 10 робочих днів після
подання безробітним відповідно до пункту 6 цього розділу документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої
виплати.
9. На підставі рішення про надання допомоги по безробіттю одноразово в разі державної реєстрації юридичної особи чи
фізичної особи – підприємця та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців керівник
центру зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.
Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово здійснюється протягом 14 робочих днів після дня здійснення
державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця.
У разі якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю
одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи - підприємця без поважних причин, вона
втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.
Поважними причинами продовження строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної чи фізичної особи – підприємця, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років,
відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ
та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють реєстрацію, що підтверджується відповідними документами.
VIII. Фінансування виплат допомоги по безробіттю
1. Виплата допомоги по безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення
виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться в першочерговому порядку.
2. Якщо законодавством України передбачено підвищені розміри допомоги по безробіттю порівняно із визначеними Законом,
то відшкодування витрат Фонду на ці підвищення здійснюється за рахунок передбачених на ці цілі джерел фінансування.

Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства
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Додаток 1
до Порядку надання допомоги по безробіттю,
у тому числі одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької діяльності
(пункт 1 розділу II)
Резолюція директора центру зайнятості:
____________________________________
____________________________________
___ ____________ 20__ року __________
(підпис)

Директору ______________________________
________________________ центру зайнятості
________________________________________
(П. І. Б. директора центру зайнятості)

гр. _____________________________________
(П. І. Б. безробітного)

ЗАЯВА
про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю
Прошу призначити (поновити) мені виплату допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з 8-го дня після реєстрації (або з дня поновлення
статусу безробітного ___ ____________ 20__ р.).
Ознайомлений(а) з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
_________________________________________
__ __________ 20__ року
_____________________________
(підпис заявника)

Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства

(прізвище, ініціали)

О. Савенко

Додаток 2
до Порядку надання допомоги по безробіттю,
у тому числі одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності
(пункт 6 розділу VI)
Кутовий штамп
ДОВІДКА
Видана

,
(П. І. Б.)

який (яка) зареєстрований(а) за адресою: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
у тому, що він (вона) зареєстрований(а) / був(ла) зареєстрований(а) як безробітний(а) у __________________________________
____________________________________________________________________ центрі зайнятості з ___ ____________ 20__ року.
Дата припинення реєстрації: ____________ 20__ року.
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків / серія та номер паспорта* _________________________________________________________________
Дохід за період із ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року становить:
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Нарахована допомога по безробіттю, грн
№ з/п

Рік

Місяць
усього

у тому числі утримано аліментів

Усього, грн

Усього, грн ______________________________________________________________________________________________________
(сума словами)

Участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру з __ _________ 20__ року по ___ ________________ 20__ року
Довідка видана для подання _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу, установи, куди подається довідка)

Директор

_____________________
(підпис)

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)

____________________________________________________
(П. І. Б.)

____________________________________________________
(П. І. Б.)

М. П.
_________________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства
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НАКАЗ
від 5 червня 2015 р. № 591

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 р. за № 740/27185

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
14 липня 2015 року

Остання редакція:
5 червня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом викладено у новій редакції форму Довідки
про доходи, яку оформлюють
та видають суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та
юридичні особи) громадянам,
які у них працюють, для подання до органів соціального
захисту населення для оформлення соціальної допомоги
(житлової субсидії).
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Про внесення змін до форми Довідки про доходи
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про
удосконалення порядку надання житлових субсидій» та з метою приведення нормативноправового акта у відповідність до вимог чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до форми Довідки про доходи, затвердженої наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 27 серпня 2004 року № 192, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1409/10008, виклавши її в новій редакції, що додається.
2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В. В.) забезпечити подання
у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до
розподілу обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр П. Розенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

В. о. Голови
Державної служби статистики

І. Жук

Заступник Міністра фінансів України

Р. Качур

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 серпня 2004 року № 192
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 5 червня 2015 року № 591)

Форма
Власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган (навчальний заклад)
,
(найменування)

або фізична особа – підприємець
(прізвище, ім’я, по батькові)

Місцезнаходження / місце проживання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Податковий номер або серія та номер паспорта*

, тел.

ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ
Видана гр.
про те, що він (вона) справді працює (навчається) у
,
,

форма працевлаштування (навчання)
(зазначити: основне, за сумісництвом, інше; навчання — платне/безплатне)

займає посаду
номер паспорта*
Місяці
20___
року

, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та

Заробітна плата, в т. ч. у натуральній формі (грн)
нараховано

податок з доходів фізичних
осіб

Інші нарахування, в т. ч. у натуральній
формі (грн)
податок з доходів
нараховано
фізичних осіб

Сплачені
аліменти (грн)

Усього
Загальна сума доходу за період з ______ 20___ року по ______ 20____ року без урахування аліментів становить ________
________________________________________________________________________________________________________ гривень.
(сума словами)

Довідка видана для подання до органів соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії).
_______________________________________
__________________________
_____________________________
(посада керівника юридичної особи або фізична особа – підприємець)

М. П.
Головний бухгалтер
(бухгалтер)
«___» ____________ 20__ року № ____
_________________

(підпис)

__________________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Внутрішній аудит
кадрового діловодства
Кадровий аудит — це перевірка кадрового діловодства на відповідність вимогам
чинного законодавства, нормам інших правових актів, виявлення і виправлення порушень, а також запобігання негативних наслідків цих порушень. Проведення кадрового аудиту дозволяє виявити основні проблеми у кадровій роботі з метою убезпечення підприємства від можливих санкцій за порушення трудового законодавства,
а керівника — від адміністративної, а подекуди й кримінальної відповідальності.
адрова документація будь-якого підприємства повинна вестись в установленому законом порядку. Вона не тільки використовується в роботі кадрової служби,
але й потрібна працівникам бухгалтерії для
розрахунку заробітної плати, преміальних,
відпусток, а працівникам підприємства — для
оформлення пенсії і отримання певних пільг.
Окрім того, кадрові документи переглядають
під час перевірок податківці та інспектори з
праці.

К

Випадки проведення
Аудит кадрового діловодства можна проводити у будь-який час, коли необхідно перевірити
стан кадрової документації. Проте зазвичай необхідність проведення цього заходу на підприємстві виникає в наступних випадках:
— при зміні працівника, який відповідає за
ведення кадрового діловодства (при його звільненні або переведенні на іншу посаду чи до іншого підрозділу);
— при зміні керівництва підприємства;
— при зміні чинного законодавства, яке регламентує порядок ведення кадрової документації;
— при реорганізації або перепрофілюванні
підприємства, злиття компаній;
— при реорганізації системи управління персоналом.
Але, звісно, ніщо не заважає провести кадровий аудит у будь-який час, без наявності якогось
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з вищезазначених чинників — просто коли виникне потреба оцінити ступінь відповідності
стану кадрової документації відповідним нормам законодавства чи з метою поліпшення діяльності кадрової служби та мінімізації можливих
ризиків, пов’язаних з неправильним веденням
кадрової документації.
Досить часто проведення кадрового аудиту
доручають аудиторським фірмам, які після перевірки кадрової документації подають підприємству звіт з зазначенням виявлених порушень і рекомендаціями по їх усуненню. Проте
ціна подібної послуги досить висока, а тому,
якщо на вашому підприємстві є така можливість, радимо вам все ж таки здійснювати цю
процедуру власними силами — тобто проводити
внутрішній аудит.
Отже, внутрішній аудит кадрової документації можна провести групою фахівців самого
підприємства, до якої можуть входити окремі
працівники відділу кадрів та бухгалтерії і обов’язково — юрист чи юрисконсульт (звісно, за
його наявності на вашому підприємстві). Створення такої групи (комісії) обумовлюється в наказі керівника підприємства (Зразок 1).

Обов’язкові документи
Розпочинаючи роботу, група складає перелік
обов’язкових основних документів, які повинні
бути у кадровій службі підприємства, перевіряє
їх наявність, правильність заповнення та формування документів у справи згідно з чинним
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРШТИН»
НАКАЗ
15.07.2015 р.

м. Київ

№ 234

Про проведення
кадрового аудиту
З метою поліпшення діяльності відділу кадрів та мінімізації можливих ризиків, пов’язаних
з неправильним веденням кадрової документації,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у період з 20 липня 2015 р. до 31 липня 2015 р. аудит кадрового діловодства
підприєства.
2. Для проведення кадрового аудита створити спеціальну комісію у складі:
— Мельничук Яков Іванович, начальник відділу кадрів (голова комісії);
— Панько Тетяна Олексіївна, заступник головного бухгалтера;
— Личко Леонід Петрович, юрист.
3. Результати проведення кадрового аудиту оформити звітом про стан кадрового діловодства і надати не пізніше 3 серпня 2015 року.
Директор

Крамаренко

М. В. Крамаренко

З наказом ознайомлені:
15.07.2015 р.
15.07.2015 р.
16.07.2015 р.

Мельничук
Панько
Личко

Я. І. Мельничук
Т. О. Панько
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законодавством, їх реєстрацію і зберігання. Також виявляють відсутні документи та наявні недоліки у веденні кадрового діловодства.
Єдиного переліку документів, обов’язкових
для кожного підприємства, не існує. Різні правові акти містять згадки про необхідність ведення тих або інших документів залежно від
специфіки діяльності підприємства. Проте
обов’язковість деяких документів все ж таки
прямо визначено трудовим законодавством.
Зокрема, обов’язковість наявності Правил внутрішнього трудового розпорядку колективного договору передбачена у ст. 142 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП),
графіка відпусток — у ст. 79 КЗпП і ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
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1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504),
трудових книжок працівників — у ст. 48 КЗпП
тощо.
Необхідність наявності багатьох документів
закріплено в інших нормативних актах — наприклад, про Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них згадується в п. 7.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58). Також обов’язково
слід вести на всіх працівників підприємства
особові картки за типовою формою № П-2, яка
затверджена спільним наказом Державного
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комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р.
№ 495/656).

Об’єкти перевірки
Під час перевірки кадрових документів увага звертається на наявність наступних документів:
— статут підприємства;
— Правила внутрішнього трудового розпорядку;
— штатний розпис;
— колективний договір;
— графік відпусток;
— трудові договори (контракти);
— кадрові накази;
— Журнал обліку наказів з кадрових питань;
— Журнал обліку відпусток;
— особові картки працівників;
— особові справи працівників;
— посадові (робочі) інструкції працівників;
— трудові книжки працівників;
— Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;
— табель обліку використання робочого часу;
— документи з військового обліку;
— листки непрацездатності;
— інструкція з охорони праці та протипожежної безпеки;
— статистична звітність.
Якщо потрібно за умовами праці, на підприємстві можуть вестись такі документи:
— положення про відділи і служби підприємства;
— журнали проходження працівниками медичних оглядів;
— положення про проведення атестації працівників;
— договори про матеріальну відповідальність
(колективну або індивідуальну) тощо.
Надалі коротко розглянемо, що саме слід перевірити в окремих з вищезазначених документів, окрім лише їхньої наявності.
Статут підприємства. Перевіряється, хто
з посадових осіб має повноваження підписувати
накази щодо прийняття на роботу і звільнення
працівників.
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Перевіряється, чи затверджені Правила
внутрішнього трудового розпорядку в установленому законом порядку (тобто трудовим колективом), чи відповідає їх зміст вимогам трудового законодавства, а також з’ясовується, чи
ознайомлені з ними працівники під підпис.
Штатний розпис. Перевіряється, чи затверджений штатний розпис керівником підприємства, чи усі працівники підприємства займають
посади та отримують заробітну плату відповідно до штатного розпису, з’ясовується наявність
внесених до нього змін та їх застосування на
практиці. Також перевіряється відповідність
назв посад у штатному розписі Національному
класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р.
№ 327 (далі — КП).
Колективний договір. Перевіряється відповідність пунктів колективного договору вимогам трудового законодавства та Закону України
«Про колективні договори і угоди» від 1 липня
1993 р. № 3356-ХІІ.
Графік надання відпусток і Журнал обліку
відпусток. Перевіряється надання відпусток
працівникам згідно зі встановленим графіком,
відповідність їх тривалості вимогам Закону
№ 504, порядок заповнення Журналу обліку відпусток.
Трудові договори (контракти). Перевіряється
наявність обов’язкових письмових трудових договорів (контрактів), укладених з працівниками
та відповідність їх чинному законодавству.
Кадрові накази. Перевіряється наявність наказів про призначення особи, відповідальної за
ведення, облік і зберігання трудових книжок і
вкладишів до них; оформлення наказів згідно з
вимогами чинного законодавства, відповідність
в них назв робіт і посад КП, правильність внесення записів до трудових книжок відповідно до
виданих наказів.
Журнал обліку наказів з кадрових питань.
Під час перевірки звертають увагу на нумерацію
аркушів, прошивку журналу і наявність скріплення печаткою підприємства, нумерацію зазначених наказів.
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Особові картки працівників. Перевіряється
наявність типової форми № П-2 особових карток працівників, своєчасність їх заповнення на
всіх осіб, які працюють як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом, вчасне ознайомлення працівників під підпис із записами щодо
їх прийняття на роботу, переведення на іншу
постійну роботу або звільнення з роботи.
Особові справи працівників. Перевіряється
наявність особових справ працівників на підприємстві згідно з описом документів.
Посадові (робочі) інструкції. Перевіряється
відповідність вказаних в інструкціях завдань та
обов’язків, вимог до мінімального обсягу знань,
якими повинен володіти працівник для повного
і якісного виконання покладених на нього
обов’язків, кваліфікаційних вимог тощо Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників, випуск 1, затвердженому наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — ДКХП),
а також типовим кваліфікаційним характеристикам, які містяться у галузевих випусках ДКХП
(відповідно до сфери діяльності підприємства).
Трудові книжки працівників. Перевіряється
наявність трудових книжок працівників і відповідність їх кількості чисельності працівників
підприємства, а також порядок ведення трудових книжок, їх зберігання й облік та відповідність записів у трудових книжках Інструкції
№ 58 і КП.
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Перевіряється наявність книги
форми № П-10, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р.
№ 277. Книга має бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника підприємства (а не особи, відповідальної за ведення трудових книжок) і печаткою. Звіряється кількість
зареєстрованих записів у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них з кількістю
трудових книжок працівників підприємства.
Табель обліку використання робочого часу.
Перевіряється ведення Табеля обліку використання робочого часу працівників за типовою
формою № П-5, затвердженої наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489,
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правильність його заповнення. Приділяється
увага дотриманню вимог законодавства щодо
норм тривалості робочого часу, доцільність притягнення працівників до надурочних робіт та
робіт у святкові й неробочі дні.
Документи з військового обліку. Перевіряється наявність на підприємстві обліку військовозобов’язаних і призовників, відповідність
його вимогам п. 10 Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на
підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженою наказом
Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р.
№ 660.
Листки непрацездатності. Перевіряється
ведення їх реєстрації і облік, внесення до них
даних із зазначенням загального страхового
стажу.
Інструкція з охорони праці і протипожежної безпеки. Перевіряється порядок ознайомлення з інструкцією працівників підприємства, її
відповідність вимогам Закону України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII,
а також наявність Журналу реєстрації інструктажів про охорону праці з пронумерованими
аркушами, прошитими і скріпленими печаткою
підприємства.
Статистична звітність. Перевіряється достовірність відображення інформації та правильність заповнення затверджених форм звітності, своєчасність надання звітності в органи
статистики й центри зайнятості.
Особливу увагу приділяють перевірці трудових книжок працівників, зокрема, з’ясовуються наступні питання:
— чи відповідає кількість трудових книжок,
що зберігається на підприємстві, кількості чисельності працівників підприємства;
— чи відповідають записи в трудових книжках вимогам Інструкції № 58;
— встановлюється наявність і правильність
ведення Книги обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них (у ній мають бути зареєстровані всі трудові книжки працівників, одержані
від них під час прийняття на роботу, а також
трудові книжки, видані працівникам, які стали
до роботи вперше).
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Таким чином перевіряються й інші документи, наявність яких регламентується трудовим
законодавством і нормативно-правовими актами.
Після завершення перевірки усі члени групи
(комісії) з проведення кадрового аудиту мають
повне уявлення про наявність документів, які
відповідають чинному законодавству та не потребують доопрацювання, про документи, які
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потребують змін та доповнень, а також про відсутність документів, які необхідно оформити.

Загальні висновки
Висновками проведення кадрового аудиту є
звіт про стан кадрового діловодства на підприємстві, який складається у довільній формі (Зразок 2). Він містить інформацію про найменування документів, які були перевірені, їх кількість,
Зразок 2

ЗВІТ
про проведення кадрового аудиту в ТОВ «Бурштин»
На підставі наказу від 15 липня 2015 р. № 234 у період з 20 по 31 липня 2015 р. була створена
комісія з групи фахівців, яка провела внутрішній аудит кадрового діловодства в ТОВ «Бурштин».
Під час перевірки встановлено, що поточний стан кадрових справ задовільний. Відділом
кадрів ведуться обов’язкові основні документи, які передбачені трудовим законодавством та
іншими нормативними актами. Всі кадрові операції фіксуються в спеціальних книгах та
журналах обліку, аркуші яких пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом і печаткою
керівника товариства. Накази з основної діяльності зберігаються окремо від кадрових наказів. Усі накази мають підписи уповноважених осіб, візи погодження, реєстраційні номери,
відмітки працівників про ознайомлення з наказами і виконання їх.
Усі трудові книжки працівників підприємства зареєстровані у Книзі обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них. Записи до трудових книдок внесені на підставі відповідних наказів,
а також продубльовані в особовій картці працівника форми № П-2. Зберігаються документи в
неспалимих сейфах.
Водночас, під час перевірки виявлено ряд недоліків щодо ведення кадрового діловодства, а саме:
— відсутній наказ щодо призначення особи, відповідальної за ведення, облік і зберігання
трудових книжок і вкладишів до них;
— не всі працівники ознайомлені під підпис з Правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства;
— не всі працівники ознайомлені під підпис з графіком відпусток;
— в особовій справі начальника відділу збуту, Курченко П. А., відсутня копія документа
про освіту;
— в особових картках 12-ти працівників (Палій О. Р., Тягай М. П., Трясило В. Я., Міняйло Ю. П., Тихун Р. Г., Мовчан Н. Ю., Пасічник О. Д., Кобзар Л. Г., Зінченко А. П., Равлюк Б. В.,
Гірченко Л. А., Коломієць Н. П.) немає фотографій;
— з жодним наказом про звільнення внаслідок скорочення штату у 2013 році (24 документа) працівники, яких було звільнено, не були ознайомлені під підпис;
— не заведені у встановлений законодавством строк трудові книжки на двох працівників
(Смакового Р. Є. та Яроша Т. К.), першим місцем роботи яких є ТОВ «Бурштин» (працівників
було прийнято на роботу 15 червня 2015 року);
— у Книзі руху трудових книжок і вкладишів до них не зареєстровані вкладиш до трудової книжки, який виданий у квітні 2014 року завідувачу складом, Хроменку П. І..
Начальник відділу кадрів
Заступник головного бухгалтера
Юрист
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період часу, які вони охоплюють, а також відомості про відсутність чи пошкодження документів, про помилки, які в них допущені, зауваження щодо змісту і оформлення документів.
Також бажано, аби перевіряючі включили до
звіту конкретні рекомендації щодо усунення
виявлених порушень і недоліків та щодо поліпшення ведення кадрового діловодства.
У випадку передавання справ по кадровому
діловодству від однієї особи до іншої, перевіряючі додатково складають акт про приймання – передавання справ, у якому фіксується, які саме
документи були перевірені та які виявлені недоліки й невідповідності чинному законодавству.
Окремий акт складається про приймання – передавання трудових книжок.
Наприкінці зазначимо, що у широкому розмінні кадровий аудит — це масштабна процедура, в ході якої оцінюються всі складові процесу

управління персоналом, кадровий потенціал
підприємства, аналізується ефективність системи управління кадрами. І аудит кадрового діловодства лише один з етапів цього процесу, який
полягає в перевірці кадрових і суміжних з ними
документів та надання юридичної оцінки змісту
цих документів на предмет відповідності вимогам чинного законодавства. Кадровий аудит визначить, яких документів у кадровій службі поки
немає і їх слід розробити й затвердити, які слід
доопрацювати, а які можна залишити без зміни.
Це одна з найефективніших процедур, завдяки
якій можна уникнути разових або систематичних порушень законодавства про працю та їх
несприятливих наслідків.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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Кадри для аптечних мереж
Аптечний бізнес досить привабливий для інвестування в Україні, про що свідчить
значне зростання аптечних мереж за останні роки. Проте несприятлива макроекономічна ситуація і брак капіталу дещо пригальмували плани тих самих мереж
щодо їхнього розширення. Але за будь-яких умов аптеки й надалі будуть затребуваними серед населення, а працівники фармацевтичної галузі — матимуть завантаженість на своїх робочих місцях.
инок продукції галузі фармації сьогодні характеризується швидким збільшенням кількості лікарських засобів,
зміщенням акценту в діяльності аптечної служби з виготовлення на придбання, зберігання та
розподіл лікарських засобів, а також на пацієнта (наприклад, інформаційно-консультаційна
служба). Чималою медично-правовою проблемою в Україні стала й фальсифікація лікарських
засобів, які надходять для продажу в мережі аптек. А оскільки справа виробництва, компетентної закупівлі, зберігання та продажу лікарських засобів залежить від складу виробничого
й аптечного персоналу, його професійних
знань, умінь та навичок, кадровикові, який
працює в аптечній мережі, необхідно добре
орієнтуватися у посадових обов’язках кожного
працівника.

Р

Організація діяльності аптек
Слід зазначити, що фармацевтична галузь
у своїй діяльності базується на законодавчих та
нормативних актах, серед яких виділимо такі
як:
— Основи законодавства України про охорону
здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII;
— Закон України «Про лікарські засоби» від
4 квітня1996 р. № 123/96-ВР;
— Закон України «Про дитяче харчування»
від 14 вересня 2006 р. № 142-V;
— Закон України «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР;
— Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-XII;

№ 15 (99), 3 серпня 2015

— Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII;
— Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р.
№ 411;
— Порядок здійснення державного контролю
якості лікарських засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. № 260.
Законодавчі норми, що містяться у наведених
нормативно-правових актах, стосуються усіх
учасників ринку фармації — від виробника до
реалізаторів продукції. Ключовим «гравцем»
цього ринку, є, безумовно, аптеки. Від ефективності їхньої роботи залежить загальний успіх
функціонування галузі в цілому.
Якою ж може бути організаційна структура
аптеки? Насамперед, вона залежить від величини річного товарообігу — якщо він достатньо
великий, то у структурі аптеки мають бути наявні,
принаймні, відділи, зазначені у Таблиці 1.
Говорячи про функції відділів, які можуть входити до складу аптеки, виділимо такі:
9 Відділ запасів: визначення поточної потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення, своєчасне подання замовлень на них, приймання товарів за кількістю і
якістю, забезпечення правильного їх зберігання, організація обліку, проведення лабораторних і фасувальних робіт, відпуск товару
іншим відділам, відокремленим структурним
підрозділам, лікувально-профілактичним закладам;
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Таблиця 1
Завідувач аптеки
Відділ запасів
Аптечні пункти
Аптечні кіоски
Сільські ФАПи
Завідувач відділу
Завідувачі аптечних пунктів
Завідувачі аптечних кіосків
Провізори
Фармацевти
Фасувальники медичних виробів
Помічники фармацевтів
Лаборант (фармація)

Загальний відділ

ШТАТ:
Старший провізор
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Водій автотранспортних засобів
Санітарка-прибиральниця

9 Відділ рецептурно-виробничий: прийом рецептів на екстемпоральні ліки, виготовлення і
оформлення ліків, контроль їх якості, відпуск ліків;
9 Відділ готових лікарських форм: прийом
рецептів на готові лікарські засоби аптечного і
промислового виготовлення, їх відпуск;
9 Відділ без рецептурного продажу: реалізація лікарських засобів, які відпускаються без
рецепта, а також виробів медичного призначення та супутніх товарів.
Варто зазначити, що в аптеках готових лікарських форм з великим обсягом роботи можлива
організація тільки двох відділів: відділу відпуску
готових лікарських форм за рецептами лікарів і
відділу без рецептурного продажу. У малих аптеках відділи можуть бути відсутні.
Окрім зазначених вище, в аптеках (залежно
від специфіки роботи) можуть бути організовані
також й інші відділи, наприклад: відділ обслуговування ветеранів (інших пільговиків), дитячий
відділ (для забезпечення лікарськими засобами і
виробами медичного призначення, продуктами
харчування та різними аксесуарами осіб дитячого віку), гомеопатичний відділ (виготовлення і
відпуск лікарських засобів за рецептами лікарівгомеопатів).

Керівники фармацевтичного
господарства
Серед проблем кадрового забезпечення мережі аптек, за оцінками експертів особливо від-
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Відділ рецептурно-виробничий
(або відділ готових лікарських засобів
чи відділ безрецептурного продажу)

Завідувач відділу
Завідувач лабораторії (контрольноаналітичної)
Провізор-аналітик
Провізори
Провізор-інтерн
Фармацевти
Лаборант (фармація)
Санітарка-прибиральниця

чувається недостатня підготовленість випускників з фармацевтичною освітою. Вирішуючи
цю проблему, керівники аптек можуть «прикріпити» до новачка досвідченішого співробітника
(на 3 – 4 місяці), але й з набуттям досвіду чимало молодих провізорів та фармацевтів не у захваті від такого місця у звичайній аптеці. Багато
з них мріють про кар’єру у великій фармацевтичній компанії й не збираються залишатися
надовго за аптечним прилавком. Отож, керівникам фармацевтичного господарства (мережа аптек, склад, аптекарські пункти) доводиться інколи вирішувати доволі непрості
кадрові питання. Розглянемо у Таблиці 2 типові
завдання і обов’язки керівників у галузі фармації із зазначенням коду за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП).
Крім того, КП містить ще одну посаду керівника виробничих підрозділів фармації — «Уповноважена особа (виробництво лікарських засобів)»
з кодом 1229.5. Кваліфікаційну характеристику
цієї посади поки що не включено до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я».

Реалізатори лікарських засобів
Зазначимо, що серед обов’язків керівників
аптек гостро стоїть питання контролю продажів
наркотичних i психотропних лікарських засобів їхнє належне зберігання, облік та звітність.

№ 15 (99), 3 серпня 2015

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 2
№
Професійна назва
з/п
роботи
1 «Завідувач аптеки
(аптечного закладу)»

Код КП
1210.1

2

«Завідувач бази
аптечної»

1210.1

3

«Завідувач відділу
(аптеки, аптечної
бази, складу)»

1229.5

№ 15 (99), 3 серпня 2015

Деякі основні завдання та обов’язки
Здійснює керівництво аптекою (аптечним закладом) відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність
органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної
служби. Організовує ефективну діяльність аптечного закладу (аптеки, аптечного
магазину тощо).
Визначає організаційну та управлінську структуру, завдання і функції
фармацевтичного закладу та його структурних підрозділів. Організовує та
контролює забезпечення населення лікувально-профілактичних закладів
та інших оптових покупців лікарськими засобами, товарами медичного
призначення. Проводить маркетингові дослідження. Створює необхідні
умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до
їх властивостей і вимог Державної фармакопеї України (правового акта, що
містить загальні вимоги до лікарських засобів). Організовує роботу з добору,
розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення
їх кваліфікації.
Створює належні виробничі умови, організовує своєчасне проходження
медичного огляду працівниками аптеки (аптечного закладу), забезпечує
додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку,
охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу,
вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з
цього питання.
Здійснює керівництво аптечною базою відповідно до чинного законодавства
України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів
управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби.
Організовує ефективну діяльність закладу. Створює необхідні умови для
зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей
і вимог Державної фармакопеї. Забезпечує лікарськими засобами та іншими
товарами медичного призначення аптечні заклади, лікувально-профілактичні
установи, інших оптових покупців. Проводить експортно-імпортні операції за
міжнародними правилами торгівлі медичними товарами. Організовує роботу
з добору, розстановки і використання фармацевтичних кадрів, своєчасне
проходження медичного огляду працівниками бази, забезпечує своєчасне
підвищення їх кваліфікації.
Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками
правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці складських робіт та
протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів
щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.
Здійснює керівництво відділом аптеки (аптечної бази) відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність
органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної
служби. Організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових
покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що підлягають відпуску з
структурного підрозділу. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту
фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами.
Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів
відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї. Впроваджує облік
надходження і збуту товарно-матеріальних цінностей і коштів. Аналізує показники
роботи відділу, вживає заходи щодо їх оптимізації. Організовує робочі місця та
впроваджує їх автоматизацію.
Розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і протипожежного захисту,
дотримання правил особистої та виробничої гігієни. Дотримується принципів
медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень. У випадках,
коли в установчому порядку замість посади завідувача відділу — провізора введено
посаду завідувача відділу — фармацевта, повністю діє дане положення.
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Таблиця 2. Закінчення
3

«Завідувач
лабораторії
(контрольноаналітичної)»

1229.7

Здійснює керівництво контрольно-аналітичної лабораторії відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність
органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної
служби. Забезпечує роботу по контролю за якістю ліків, виготовлених в аптеках,
лікарських засобів, що надходять з аптечної бази (складу), оптових фірм та
фармацевтичних закладів. Організовує і контролює роботу підвідомчих контрольноаналітичних лабораторій, кабінетів, столів, аптечних складів. Організовує роботу з
добору, розстановки і використання фармацевтичних 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
заходів щодо їх оптимізації.

Ці функції мають бути відображеними у відповідних посадових інструкціях керівників. У той
же час не меншу відповідальність несуть й самі
«працівники аптечних прилавків», яким доводиться щодня стикатися не тільки зі скаргами
на самопочуття покупців, а й зі зверненнями

осіб які намагаються придбати «аптечні наркотики», минаючи закон. Такий стан справ породжує стресові ситуації для працівників, зайнятих реалізацією лікарських препаратів,
основні завдання та обов’язки яких наведено в
Таблиці 3.
Таблиця 3

№
Професійна назва
з/п
роботи
1 «Провізор»

Код КП
2224.2

2

«Фармацевт»

3228

3

«Лаборант
(фармація)»

3228
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Деякі основні завдання та обов’язки
Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління
та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби. Забезпечує
населення та лікувально-профілактичні заклади лікарськими засобами та
іншими товарами медичного призначення. Забезпечує належну фармацевтичну
опіку хворих при відпуску безрецептурних лікарських препаратів. Виготовляє
та контролює якість лікарських засобів та напівфабрикатів. Веде облік
господарських операцій та звітність. Проводить інвентаризацію товарноматеріальних цінностей. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує
роботою середнього фармацевтичного персоналу. Постійно удосконалює свій
професійний рівень.
Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативноправовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я,
організацію фармацевтичної служби. Організовує роботу відділу безрецептурного
продажу ліків. Приймає і реалізовує лікарські засоби, що підлягають відпуску без
рецептів згідно з чинним законодавством, а також товари медичного призначення,
мінеральну воду тощо. Виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами.
Заготовляє лікарську рослинну сировину. Проводить інформаційну і санітарноосвітню роботу. Здійснює первинний облік господарських операцій. Проводить
інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Державною
фармакопеєю та нормативними документами, що регламентують діяльність закладів
охорони здоров’я. Здійснює виготовлення, перевірку, зберігання титрованих
розчинів, реактивів, індикаторів для потреб контрольно-аналітичних лабораторій
у відповідності з їх фізико-хімічними властивостями. Веде реєстрацію ліків та
медикаментів, які надходять на аналіз. Володіє методикою роботи з лабораторним
обладнанням та апаратурою. Відбирає проби медикаментів та проводить окремі
аналізи під керівництвом провізора-аналітика. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

№ 15 (99), 3 серпня 2015

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 3. Закінчення
4

«Фасувальник
медичних виробів»

5220

Виконує роботу з фасування і дозування лікарських засобів та інших медичних
виробів. Бере участь у прийманні та розподілі товарів між відділами аптеки.
Ефективно використовує та утримує в належному порядку і чистоті обладнання,
ваговимірювальні прилади та фасувальні машини. Виконує правила внутрішнього
трудового розпорядку закладу.

До КП, крім того, внесено ще декілька позицій
провізорів із кодом 2224.2 — «Провізор клінічний», «Провізор-аналітик», «Провізор-гомеопат»,
«Провізор-косметолог», «Провізор-токсиколог»,
а також професійну назву роботи «Провізорінтерн» з кодом КП 3228. До КП внесено також
посаду «Помічник фармацевта» (код КП 5139).
Як видно з наведених завдань та обов’язків
провізорів та фармацевтів, вони можуть займатися виготовленням відповідно лікарських засобів та лікарських форм. Але, як свідчить
практика, наразі їх функції більшою мірою стосуються реалізації ліків та інших медичних товарів. Фактор сезонності також має місце у аптечному бізнесі: наприклад, з приходом холодів
роботи у провізорів та фармацевтів відчутно
додається, що також слід враховувати у діяльності аптек (графік відпусток, аналіз асортименту тощо).

Право на професійну
діяльність
Як відомо, через певну юридичну необізнаність часто українські підприємці отримують
інформацію про конкретну норму законодавства від перевіряючого, який накладає штраф за
порушення цієї норми. Так, власнику аптеки або
фармацевтичного підприємства потрібно знати,
що, можливо, особа, яка працює в аптеці, не має
на те права. Мова йде про осіб, які отримали
освіту за кордоном.
Справа у тому, що особа, яка набула спеціальності «фармацевт» чи «провізор» не в Україні,
працювати на її території за фахом без отримання відповідного дозволу не має права.
Про те, хто та яким чином може отримати такий дозвіл, можна дізнатися з Порядку надання
права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну
підготовку в навчальних закладах іноземних
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країн (далі — Порядок), який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України
(далі — МОЗ України) від 19 серпня 1994 р.
№ 118-С (у редакції наказу МОЗ України від
27 червня 2006 р. № 410). Згідно зі згаданим Порядком громадяни України, які пройшли підготовку в медичних або фармацевтичних навчальних закладах за кордоном, можуть бути
допущені до медичної та фармацевтичної діяльності в Україні:
— лікарі та провізори — за рішенням МОЗ
України;
— фахівці з лікувальної справи (бакалаври та
молодші спеціалісти з медичною освітою) — за
рішенням управлінь охорони здоров’я (далі —
УОЗ) обласних (міських) державних адміністрацій;
— фахівці з медико-профілактичної справи
(бакалаври та молодші спеціалісти з медичною
освітою) — за рішенням санітарно-епідеміологічних станцій (далі — СЕС) областей та
м. Києва;
— фахівці-фармацевти (бакалаври та молодші спеціалісти з медичною освітою) — за
рішенням обласних (міських) виробничих
об’єднань (підприємств) «Фармація» (далі —
ВО «Фармація»).
Рішення про надання права на професійну
діяльність в Україні приймається за заявою особи (далі — заявник), поданою відповідно до
МОЗ України, УОЗ, СЕС та ВО «Фармація» чи за
клопотанням закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності.
До заяви додаються завірені в установленому
порядку копії:
а) довідки Міністерства освіти і науки України про визнання іноземного документа про
освіту;
б) документа про освіту;
в) сертифіката лікаря (провізора) – спеціаліста;
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г) документів про рівень кваліфікації (посвідчення про підвищення кваліфікації та наявність
кваліфікаційної категорії за спеціальністю);
ґ) документа, що підтверджує стаж роботи за
спеціальністю;
д) документа, що засвідчує особу заявника.
Документи про освіту, рівень кваліфікації та
інші документи, що подаються заявником, перекладаються на українську мову та засвідчуються
в установленому порядку.
Також на підставі поданих документів залежно від рівня кваліфікації визначаються додаткові умови, виконання яких дасть змогу встановити відповідність рівня кваліфікації заявника
кваліфікаційним вимогам. Додатковими умовами можуть бути визначені:
— для лікарів (провізорів) — підготовка в інтернатурі, на курсах спеціалізації, стажування з
присвоєнням (підтвердженням) звання лікаря
(провізора) – спеціаліста, легалізація кваліфікаційної категорії;
— для фахівців — курси спеціалізації чи вдосконалення.
Підготовка лікарів (провізорів) в інтернатурі,
на курсах первинної спеціалізації чи стажування та фахівців — на курсах спеціалізації чи удосконалення здійснюється у вищих медичних навчальних закладах (далі — ВМНЗ) I – IV рівнів
акредитації на госпрозрахункових умовах.
Легалізація кваліфікаційної категорії здійснюється в Центральній атестаційній комісії
МОЗ України згідно з чинним законодавством.
Після проходження заявником додаткових
умов та представлення відповідних висновків комісій ВМНЗ до МОЗ України, УОЗ, СЕС,
ВО «Фармація», ними приймається одне з таких
рішень:
— про надання права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах
іноземних країн, за умови присвоєння (підтвердження) звання лікаря (провізора) – спеціаліста
чи легалізації кваліфікаційної категорії — для
лікарів (провізорів), успішного проходження
курсів — для фахівців;
— про відмову в наданні права на професійну
діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну
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(фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, за умови неприсвоєння
(непідтвердження) звання лікаря (провізора) –
спеціаліста, відмови в легалізації кваліфікаційної категорії для лікарів (провізорів), непроходження чи неуспішного проходження курсів для
фахівців.
МОЗ України, УОЗ, СЕС, ВО «Фармація» на
підставі рішення про надання права на професійну діяльність повідомляє заявника у письмовій формі у місячний термін. Рішення про відмову в наданні права на професійну діяльність в
Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, повідомляється заявнику в місячний термін письмово із зазначенням причин та
визначенням додаткових умов, виконання яких
дасть змогу досягти відповідності кваліфікаційним вимогам.
Отож, перегляньте особові справи своїх працівників — можливо, вашому провізору треба
негайно подати відповідну заяву та усі необхідні
документи й отримати рішення щодо надання
права на професійну діяльність в Україні. Звісно, для тих, хто не знав, це буде не дуже приємною звісткою, але такими є вимоги законодавства.

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

Чи є правомірним те, що у штатному розписі приватного підприємства передбачено посади інспектора з кадрів і оператора комп’ютерного набору по 0,5 штатні
одиниці? Якщо так, то яким чином можна оформити роботу працівника на цих
двох посадах та відобразити роботу працівника за обома посадами у табелі
обліку використання робочого часу, а також які записи потрібно вносити до
трудової книжки працівника?
За таких обставин слід оформлювати внутрішнє сумісництво.
Відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
У штатному розписі підприємства обов’язково
повинні бути затверджені як посади основних
працівників, так і посади, на які приймаються
сумісники, а заважаючи на те, що чинними
нормативними актами не передбачено будьякої нижньої межі кількості штатних одиниць, то у графі «Кількість штатних одиниць» за
посадою сумісника може бути передбачена як
одна штатна одиниця, так і 0,5 штатні одиниці
або ще менше.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) кожен працівник має
право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового
договору як на одному, так і одночасно на декількох підприємствах, в установах чи організаціях (звісно, за умови, що інше не передбачено
законодавством, колективним договором або
угодою сторін). Завдяки цьому положенню трудового законодавства працівники мають змогу
окрім основного трудового договору укладати
ще й трудові договори про роботу за сумісництвом, яке може бути не лише зовнішнім (коли
додаткова робота виконується на іншому підприємстві), а і внутрішнім (у разі, якщо основний трудовий договір та трудовий договір про
роботу за сумісництвом укладений з одним і
тим же роботодавцем). Оскільки в описаній у
запитанні ситуації йдеться про те, що працівник
має працювати на одному й тому ж підприємстві половину робочого часу за однією посадою,
а половину — за іншою, то має місце саме вну-
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трішнє сумісництво. Ніяких перешкод для укладення з одним і тим же працівником кількох трудових договорів не існує (звісно, законодавством
встановлені певні обмеження сумісництва для
окремих категорій працівників, але «Інспектор
з кадрів» та «Оператор комп’ютерного набору»
до них не належать).
Щодо оформлення, то, насамперед, зверніть
увагу, що у наведеному в запитанні випадку
працівник працює за основною роботою на «півставки» — тобто на умовах неповного робочого
часу. Це має бути обов’язково зафіксовано у наказі про прийняття на роботу, з чітким визначенням режиму використання робочого часу
(Зразок 1). З означеним наказом працівник має
бути ознайомлений під підпис.
На порядок укладання трудового договору
про роботу за сумісництвом поширюються загальні правила КЗпП. Слід звернути увагу, що
навіть якщо працівник приймається на роботу за сумісництвом тим же самим роботодавцем, в якого працює й на основній роботі, укладення нового трудового договору є
обов’язковим. Наказ про прийняття на роботу
за сумісництвом нічим не буде відрізнятися від
наказів про прийняття на основну роботу —
звісно, окрім того, що у ньому має бути зазначено, що за такою-то посадою працівник приймається за сумісництвом (Зразок 2).
На працівників, які працюють за сумісництвом, поширюються всі вимоги законодавства про працю, тобто вони мають ті самі права
та несуть такі самі обов’язки, що й працівники,
котрі працюють на основному місці роботи.
Відповідно на сумісників роботодавцем мають
вестися передбачені законодавством форми:
обліку кадрів (особова картка), робочого часу
та часу відпочинку (табелі обліку використання
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Зразок 1
ТОВАРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»
НАКАЗ
м. Київ

30.06.2015 р.

№ 201-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
ВАСИЛЕНКО Олену Леонідівну на посаду інспектора з кадрів з 1 липня 2015 року.
Встановити Василенко О. Л. неповний робочий день тривалістю 4 години з режимом
роботи з 9:00 до 13:00 (20 годин на тиждень) з оплатою пропорційно відпрацьованому часу
(ст. 56 КЗпП).
Підстава: заява Василенко О. Л. від 30.06.2015 р..
Директор

Остапчук

А. І. Остапчук

З наказом ознайомлена:
30.06.2015 р.

Василенко

О. Л. Василенко
Зразок 2

ТОВАРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»
30.06.2015 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 202-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
ВАСИЛЕНКО Олену Леонідівну на роботу за сумісництвом на посаду оператора
комп’ютерного набору з 1 липня 2015 року.
Встановити Василенко О. Л. неповний робочий день тривалістю 4 години з режимом
роботи з 14:00 до 18:00 (20 годин на тиждень) з оплатою пропорційно відпрацьованому часу
(ст. 56 КЗпП).
Підстава: заява Василенко О. Л. від 30.06.2015 р..
Директор

Остапчук

А. І. Остапчук

З наказом ознайомлена:
30.06.2015 р.

Василенко

О. Л. Василенко

робочого часу), нарахування заробітної плати
(особові рахунки) та інші документи. Якщо
основне місце роботи і місце роботи на умовах сумісництва знаходяться на одному підприємстві, такі документи ведуться окремо
за основним місцем роботи та місцем роботи за сумісництвом — зокрема, працівникові присвоюють інший табельний номер
за су місництвом, а в табелі його роботу
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відображають двома рядками: окремо обліковується робочий час за основним місцем роботи і окремо — за сумісництвом.
Заповнити табель на липень поточного року
на працівника, який працює на підприємстві
за основним місцем роботи і за сумісництвом
в режимі неповного робочого дня тривалістю
4 години за кожною посадою, можна таким чином, як наведено у Зразку 3.
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Зразок 3

Табельний
№

ПІБ,
посада

176

Василенко О. Л.,
інспектор з кадрів

177

Василенко О. Л.,
оператор комп’ютерного набору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Х

Відпрацьовано
за місяць

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Днів
Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Зверніть увагу, що у вищенаведеному Зразку 3
табельні номери працівника йдуть підряд —
але так буде лише у тому разі, якщо працівника
на підприємстві одночасно приймають на основне місце роботи та за сумісництвом. Якщо ж,
наприклад, працівник певний час вже працював на підприємстві за основним місцем роботи і лише згодом його було прийнято ще й на
роботу за сумісництвом, то між його двома табельними номерами може бути значний проміжок — адже зазвичай табельні номери присвоюються у порядку прийняття працівників
на роботу (хоча наразі нормативно-правових
актів щодо табельних номерів немає і порядок
присвоєння табельних номерів має регулюватись локальними нормативними актами роботодавця).
Щодо запису в трудовій книжці, то запис за
основною посадою матиме стандартний ви-

Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

х

Р

Р

Р

Р

Р ВХ ВХ Р

Р

Р

х

Р

Р

Р

Р

Годин

23

184

23

92

гляд — адже згідно з Інструкцією про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), режим та норма робочого часу в трудових книжках не зазначаються. Таким чином,
запис про прийняття на роботу вноситься
без уточнення про неповний робочий день
чи неповний робочий тиждень. А от відомості про роботу за сумісництвом (як внутрішнього, так і зовнішнього) слід вносити до трудової
книжки лише за бажанням працівника (п. 2.14.
Інструкції № 58). Якщо ж працівник виявляє
таке бажання, то відповідний запис вносять
окремим рядком до графи 3 розділу «Відомості
про роботу» трудової книжки після попереднього запису (Зразок 4). Але зважайте на те, що
Зразок 4

10

01

07 2015

Прийнято інспектором з кадрів

комп’ютерного набору з 1 липня 2015 р. до 31 грудня

Наказ від
30.06.2015 № 201-п
Накази від
30.06.2015
№ 202-п, від

2015 р.

30.12.2015 № 346-п

Працювала за сумісництвом у Товаристві з
обмеженою відповідальністю «Альфа» оператором
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такий запис можна внести лише після звільнення працівника з роботи за сумісництвом,
оскільки в одному реченні необхідно зафіксувати відомості і про дату прийняття, і про дату
звільнення працівника з роботи за сумісництвом. Як підставу внесення запису до трудової
книжки слід зазначити накази про прийняття
на роботу за сумісництвом і про звільнення з

роботи за сумісництвом. Наприкінці підкреслимо, що трудовий договір про роботу за сумісництвом та основний трудовий договір між
собою юридично не пов’язані, навіть якщо їх
укладено з одним роботодавцем: цілком можливо за одним з цих договорів притягнути працівника до відповідальності, а за іншим у той
самий час — видати премію.

Як зробити запис у трудовій книжці працівника, якщо роботодавцем є фізична
особа – підприємець без печатки (адже трудові договори центр зайнятості
вже не реєструє)?
За аналогією з передбаченою законодавством формою запису про прийняття на роботу роботодавцем – юридичною особою.
Для оформлення трудових відносин роботодавець, який є фізичною особою – підприємцем
(далі — ФОП) обов’язково повинен укласти з
працівником трудовий договір у письмовій
формі. Окрім цього, відтепер ФОП, на думку
Міністерства соціальної політики України,
викладеної у листі від 30 березня 2015 р.
№ 191/06/187-15 (далі — Лист № 191), мають
видавати й накази (розпорядження) про прийняття працівників на роботу, на підставі укладених з ними трудових договорів. Так, як зазначено у Листі № 191, відповідно до ст. 24 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення
центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації
державної політики з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
З викладеного випливає, що наразі трудові
відносини (у тому числі й з ФОП, оскільки винятків для них не передбачено) мають оформлятися не лише шляхом укладання трудового
договору з працівником, а й наказом (розпорядженням).
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Щодо запису до трудової книжки, то його ФОП
вносить обов’язково, якщо працівник пропрацював у нього більше п’яти днів і для нього ця робота була основною. Але зробити це за старою схемою, передбаченою у п. 2.21-1. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженою спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), вже не вдасться — адже там і
досі не спромоглися виправити положення, розраховані на те, що всі ФОП повинні реєструвати
трудові договори з найманими працівниками
в тижневий строк після їх укладення у центрах
зайнятості, хоча з 1 січня 2015 р. центри зайнятості вже не реєструють такі договори.
Отож, залишається спиратися на чинне законодавство та діяти за загальними правилами заповнення трудових книжок працівників.
Так, спочатку в графі № 3 трудової книжки слід
вказати найменування роботодавця, тобто у даному випадку — прізвище, ім’я та по батькові ФОП
(графи №№ 1, 2 та 4 не заповнюються). На наступному рядку у графі № 1 зазначається порядковий
номер запису, що вноситься, а у графі № 2 — дата
прийняття на роботу. До графи № 3 трудової
книжки вносять запис про прийняття на роботу
працівника, зазначаючи конкретне найменування професії або посади, на яку його було прийнято, а у графі № 4 зазначають назву документа, на
підставі якого було прийнято працівника на роботу, його дату та номер (див. Зразок). І якщо у
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юридичних осіб таким документом завжди є наказ
або розпорядження, то коли роботодавцем виступає ФОП, наразі все ще виникають запитання, що
саме має бути вказано як документ, на підставі
якого працівника прийнято на роботу — трудовий
договір чи наказ (розпорядження). Відповідь на це
можна знайти у вищезгаданому Листі № 191, де

зазначено, що оскільки працівник відповідно до
ст. 24 КЗпП не може бути допущений до роботи,
зокрема, без оформлення локального акта роботодавця (у даному випадку — ФОП), у графі № 4
трудової книжки зазначаються реквізити цього
документа (тобто ним так само як і в юридичних осіб має бути наказ чи розпорядження).
Зразок

Фізична особа – підприємець
Іванчук Марія Миколаївна
4

01

07 2015

Прийнято продавцем-консультантом

Щодо відсутності у ФОП печатки, то з цього
приводу не варто хвилюватися — адже Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 р. № 1206VII (який набрав чинності 30 жовтня 2014 р.),
скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єктів господарювання. Тобто тепер печатки
може не бути не тільки у ФОП, а й у підприємства.

Розпорядження від
30.01.2015 № 11

Але це не заважатиме роботодавцю вносити відповідні записи до трудових книжок працівників — усі записи ФОП, який працює без печатки,
завірятиме лише своїм підписом.
Наприкінці нагадаємо ще про один нюанс:
якщо трудові книжки роботодавці – юридичні
особи зберігають у себе, то коли роботодавцем
виступає ФОП, трудові книжки знаходяться у
своїх власників (тобто працівників).

Чи можна за заявою працівника надати йому частину щорічної
основної відпустки лише на вихідні дні (суботу та неділю)?

Так, можна, але не бажано.
У законодавстві не має прямої заборони на
надання відпустки лише по вихідним дням, але
Ви маєте пам’ятати, що, по-перше, хоча б 14 днів
відпустки на рік працівник має узяти підряд, а,
по-друге, що за дні відпустки, що припадають
лише на вихідні, все одно доведеться виплачувати відпускні. З огляду на це, під час перевірки
неодмінно виникне запитання, чому Ви надали
відпустку працівникові у вихідні, хоча вони й
так були днями відпочинку. І, скоріш за все, це
буде розцінено як завуальований спосіб заміни
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відпустки грошовою компенсацією — а відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1999 р. № 504/96-ВР грошова
компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачується лише у разі звільнення працівника, або ж може бути виплачена лише за ті
дні відпустки, що перевищують мінімальну тривалість, встановлену законом (тобто 24 дні).
Тому, аби уникнути проблем у подальшому, все
ж таки краще не надавати працівникові відпустку на вихідні дні (особливо, якщо це є непоодиноким випадком на Вашому підприємстві).
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Як прийняти на місце роботи жінки, яка йде у «декретну» відпустку, іншого
працівника, аби після закінчення відпустки жінка могла одразу повернутися
на свою посаду? І що робити, якщо жінка все ж таки вирішить після
«декретної» одразу узяти відпустку для догляду за дитиною?
Необхідно укладати строковий трудовий
договір.
Зрозуміло, що на місце жінки, яка йде в «декретну» відпустку, можна прийняти нового працівника (або ж перевести працівника цього підприємства). Водночас, у жінки немає підстав
для хвилювання щодо місця своєї роботи, оскільки ст. 2 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1999 р. № 504/96-ВР жінці гарантовано збереження її місця роботи (посади) на
період будь-якої відпустки, передбаченої законодавством, зокрема й відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Це обумовлює необхідність укладення саме строкового трудового договору з працівником, якого роботодавець
приймає для заміщення тимчасово вільної посади на період перебування жінки у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 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, інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.
Саме перебування основної працівниці у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами є
законною перешкодою для укладання безстрокового трудового договору з іншим працівником. Тому після закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами працівника,
прийнятого на період цієї відпустки, має бути
звільнено за п. 2 ст. 36 КЗпП, або (за наявності
вакантних посад) може бути переведено на іншу
роботу.
Якщо ж основна працівниця вирішить узяти
відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то
заяву про надання такої відпустки вона може
подати й під час «декретної» відпустки, що дасть
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змогу роботодавцеві видати наказ про продовження строку трудового договору з працівником (на підставі його заяви) на час фактичного
перебування основної працівниці у відпустці
для догляду за дитиною (у такому разі не потрібно припиняти дію строкового трудового договору з працівником у день закінчення «декретної»
відпустки основної працівниці). Але зверніть
увагу, що за таких обставин у наказі про продовження строку трудового договору надзвичайно
важливим є формулювання саме «на час фактичного перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку» — адже таку відпустку
можна у будь-який час перервати та вийти на
роботу, а наведене формулювання дозволить
Вам без проблем звільнити за п. 2 ст. 36 КЗпП
іншого працівника, який працював на відповідній посаді на час перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною.
Також зазначимо, що деякі роботодавці у подібних випадках побоюються продовжувати
строкові трудові договори, враховуючи ч. 2
ст. 391 КЗпП, згідно з якою трудові договори, що
були переукладені один чи кілька разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП,
вважаються такими, що укладені на невизначений строк. Але за вказаних обставин договір
на безстроковий не перетвориться (оскільки
строковий трудовий договір, що укладається на
час перебування працівниці у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами, належить саме до
строкових трудових договорів, передбачених
ч. 2 ст. 23 КЗпП). Водночас майте на увазі, що
роботодавець вправі продовжити строковий
трудовий договір, укладений на час перебування працівниці у «декретній» відпустці, лише
тоді, коли до закінчення його строку він має
відповідну підставу для його продовження (тобто у даному випадку — заяву основної працівниці про надання відпустки для догляду за дитиною).
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Д
Диск-жокей
9 Короткий опис професії: Диск-жокей (від
англ. DJ — disc jockey) — працівник розважального закладу (ведучий танцювального вечора),
що програє для аудиторії записані на звукові носії (грамплатівки, компакт-диски тощо) музичні
твори.
9 Зміст роботи: Завдання диск-жокея — забезпечувати безперервність музичного ряду для
відвідувачів дискотек, нічних клубів та інших
місць для розваги, де клієнтам пропонуються
танцювальні програми й різні шоу.
9 Повинен знати: Репертуар сучасної танцювальної музики, вміти підбирати й будувати
за допомогою апаратури (спеціального пульта,
«вертушок») танцювальні композиції («зводити», мікширувати) у поєднанні із світловими
ефектами таким чином, щоб цим дійством підтримувати певний екзальтований настрій публіки.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Музикальний слух, комунікабельність, витривалість, стресостійкість, рухливість, вміння імпровізувати.
9 Умови праці: У приміщеннях з високим рівнем шуму й світлового випромінювання, серед
натовпу відвідувачів у вечірній та нічний час.
9 Кваліфікаційні вимоги: Курсова підготовка на спеціальних курсах та безпосередньо у
розважальних закладах.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
диск-жокея коливається у межах 3 800 – 5 500
грн на місяць, в елітних розважальних закладах — до 10 000 грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) — 3472. Ця професія у
КП належить до підкласу «Радіо-, теле- та інші
ведучі», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 93.29
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«Організування інших видів відпочинку та розваг.
9 Споріднені професії: «Ведучий дискотеки».

Діловод
9 Короткий опис професії: Діловод — це
працівник, відповідальний за ведення документообігу підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності).
9 Зміст роботи: Реєстрація й облік вхідної
та вихідної кореспонденції, а також іншої внутрішньої документації підприємства (накази,
розпорядження, плани, графіки тощо); коригування документації, відправлення її адресату.
9 Повинен знати: Нормативні акти щодо
ведення документації; вільно володіти ПК та
відповідними комп’ютерними програмами (наприклад, MS Word, MS Excel, MS Outlook,
PowerPoint, Internet тощо), різною офісною технікою (копіювальний пристрій, факс, принтер,
сканер).
9 Професійно важливі особистісні якості:
Здатність до тривалої концентрації уваги, хороша довготривала і оперативна пам’ять, висока
стресостійкість, толерантність до численних
контактів, навички ділового спілкування, конструктивне сприйняття критики на свою адресу,
готовність підвищувати кваліфікацію.
9 Умови праці: В офісному приміщенні з помірним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 2 800 – 3 200
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 4144, ця професія у
КП належить до підкласу «Переписувачі та діловоди», у КВЕД — до групи 82.01 «Адміністративна та допоміжна офісна діяльність».
9 Споріднені професії: «Офісний службовець
(документознавство)», «Паспортист», «Архівіст», «Документознавець», «Організатор діловодства (види економічної діяльності)», «Референт».
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Важливі дати серпня

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

2 — День високомобільних десантних військ (встановлено Указом Президента України від 27 липня 2012 р.
№ 457/2012).
— День Повітряних Сил Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 27 червня 2007 р.
№ 579/2007).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень
2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату
від 7 серпня 2013 р. № 239).

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

Серпень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (24 — День
незалежності України)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин
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