ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№16 (100)

Понеділок, 17 серпня 2015
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

КОНФЛІКТНІ ПРАЦІВНИКИ:
«ЗАСТЕРЕЖНІ» ЗАХОДИ
У РАЗІ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ
Необхідні виплати у належні строки
Видача трудової книжки і копії наказу
Можливі «поступки» з боку роботодавця
Наслідки «неправильних» розрахунків

6

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
Дізнайтеся, як розробити локальний акт підприємства, в якому буде
визначено перелік інформації, що становить комерційну таємницю,
відображено порядок її використання, зберігання, поширення та встановлено відповідальність працівників за її несанкціоноване розповсюдження, а також ознайомтеся зі зразком такого документа........16

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ:
РАХУЄМО ПО-НОВОМУ СЕРЕДНЮ ЗАРПЛАТУ
Нещодавно Уряд затвердив новий порядок обчислення середньої
зарплати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, який кардинально відрізняється від попереднього. Отож, довідайтеся, що з’явилося нового та які ще нововведення можуть чекати нас найближчим часом..............................33

«ПОСТВІДПУСКНИЙ СИНДРОМ»:
ЯК ЙОГО ПОДОЛАТИ ТА ЗМУСИТИ СЕБЕ ПРАЦЮВАТИ
Як завжди, відпустка пролетіла занадто швидко й вам знову доводиться
налаштовуватися на «робочий» режим, а ще й чомусь починає здаватися,
що за час вашої відсутності на роботі проблем тільки додалося і взагалі не
хочеться працювати. Психологи називають такий стан «поствідпускним
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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
На підприємстві два відділи об’єднують в один: чи можна за таких
обставин перевести працівника на
місце жінки, яка наразі перебуває у
відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а
якщо він на це не погодиться — звільнити його із займаної посади?
Як внести до трудової книжки запис про переведення працівника
на іншу посаду, якщо в ній є запис
про прийняття на роботу на наше
підприємство та про прийняття на
роботу за сумісництвом на інше підприємство?
Чи потрібно перед першим записом у трудовій книжці про прийняття працівника на роботу вказувати, що до цього часу він не мав трудового стажу?
Працівника було звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП, однак
директор підприємства видав наказ
про звільнення без згоди профспілки — у разі, якщо працівник подасть
позов до суду, чи буде це підставою
для його поновлення на роботі?

РЕКЛАМА

Зміст номера
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
Перспективи впровадження ............................................................................................. 4
Новини законодавства ....................................................................................................... 5
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Конфліктні працівники: «застережні» заходи у разі їх звільнення
Олександр Клименко ............................................................................................................. 6
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Локальні акти підприємств

Положення про комерційну таємницю
Ірина Примак ........................................................................................................................ 16
ОПЛАТА ПРАЦІ
Актуальні питання

Соціальне страхування: рахуємо по-новому середню зарплату
Дмитро Кучерак ................................................................................................................... 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

«Поствідпускний синдром»: як його подолати та змусити себе працювати
Андрій Бутусевич .................................................................................................................. 38
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК......................................................................................................... 44
СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ ..................................................................................... 49
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА ............................................................................................................... 51
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА .................................................................................................... 52
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
від 21 липня 2015 р. № 172

21

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік» від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13

28

Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування дисциплінарних стягнень
до працівників за прогул без поважних причин» від 16 липня 2015 р. № 302/06/186-15

31

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо працівників, призваних на військову
службу» від 10 червня 2015 р. № 231/06/186-15

32

№ 16 (100), 17 серпня 2015

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розраховано норми робочого часу на 2016 рік
У цьому році дещо раніше, аніж зазвичай, Міністерство соціальної політики України провело розрахунок норм робочого часу на наступний рік
та навело їх у своєму листі від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13.
Норми тривалості робочого часу на 2016 рік розраховані за календарем п’ятиденного робочого тижня
з двома вихідними днями у суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості
роботи напередодні святкових та неробочих днів.
Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) у 2016 році на підприємствах,
в установах, організаціях робота не проводиться у такі
святкові і неробочі дні:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 травня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День Перемоги;
19 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
14 жовтня — День захисника України.

Як відомо, згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у випадку, коли
святковий або неробочий день збігається з вихідним,
вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного
робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю
у 2016 році вихідний день у неділю 1 травня має бути
перенесений на вівторок 3 травня, а вихідний день у
неділю 19 червня — на понеділок 20 червня.
Цікаво, що у 2016 році на 1 травня (неділю) припадає два свята — День міжнародної солідарності трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи
на те, що з вихідним днем збігаються два святкових
дні, перенесенню підлягає лише один день — неділя
(1 травня) на вівторок (3 травня).
Як зауважує Мінсоцполітики, законодавством не
встановлено єдиної норми тривалості робочого часу
на рік. Ця норма може бути різною залежно від того,
який робочий тиждень установлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на
підприємствах, в установах i організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно
з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 i 73 КЗпП.
З повним текстом цього Листа ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами
поточного номера газети.

Мінсоцполітики «оголосило війну»
недобросовісним роботодавцям
Міністерство соціальної політики України оголошує війну недобросовісним роботодавцям, які не
виплачують заробітні плати, порушуючи тим самим конституційні права громадян. Про це в ефірі
5-го каналу заявив Міністр соціальної політики
Павло Розенко.
Він поінформував, що на сьогодні, у цілому по Україні, заборгованість із виплати заробітної плати досягла
позначки 2 млрд грн. «Це ненормальний процес, коли
порушується основне соціальне право українця. Безумовно, є негативні процеси, пов’язані із ситуацією на
Сході України, де підприємства, на жаль, об’єктивно
не можуть розрахуватися зі своїми працівниками. Але
є й інша складова — недобросовісність роботодавців,
які, прикриваючись воєнними діями, порушують права громадян», — заявив Павло Розенко.
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За його словами, така ситуація була спровокована і
тим, що протягом року діяв мораторій на перевірку
суб’єктів підприємницької діяльності. «Але Верховна
Рада України цей мораторій не продовжила і з 1 липня
його скасовано. Міністерство соціальної політики зараз
займе абсолютно жорстку позицію — ми оголошуємо
війну недобросовісним роботодавцям, які порушують
конституційні права громадян», — повідомив міністр.
«Хочу наголосити, що за порушення законодавства
у сфері оплати праці передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. І це повинні
усвідомити всі керівники підприємств, які не виплачують людям заробітні плати. Ми будемо здійснювати
всі заходи для того, щоб захистити права українців.
І результати, переконаний, ми дуже швидко побачимо», — запевнив Павло Розенко.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 9 лютого 2015 р. № 620/0/8-6/6/15

Щодо системи управління охороною праці
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі
трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначені у Законі України «Про охорону праці» (далі —
Закон).
Враховуючи зазначене, Закон передбачає принципи, на яких базується реалізація державної політики в сфері охорони праці, у тому числі пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці (ст. 4 Закону).
Відповідні положення закріплені у статті 13 Закону та передбачають, що роботодавець зобов’язаний створити на
робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції
про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі — акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях,
на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно
працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.
Також нормами ст. 13 Закону визначено, що роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Інструкції з охорони праці відповідно до вимог п. 1.2 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
7 квітня 1998 р. за № 226/2666 (далі — Положення), є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих
місцях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.
Інструкції поділяються на:
• інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;
• примірні інструкції;
• інструкції, що діють на підприємстві.
Відповідно до п. 1.5. Положення інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів з охорони
праці, чинних у межах конкретного підприємства. Інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих
і галузевих нормативних актів з охорони праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з
урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації
підприємств — виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт
на цьому підприємстві.
Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів
з охорони праці, на основі яких вони розробляються.
Пунктом 4.3.2. Положення передбачено, що інструкції, які діють на підприємстві, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби
організації праці та заробітної плати.
Таким чином, розроблення інструкцій з охорони праці на підприємстві має свою певну специфіку та певні особливості, які притаманні кожному окремому підприємству.
Враховуючи зазначене, а також, що організація розробки нормативних актів з охорони праці покладається на роботодавця і за недотримання цих вимог роботодавець несе відповідальність, питання застосування або врахуванням
збірника інструкцій з охорони праці на своєму підприємстві є виключною компетенцією роботодавця.
Головною умовою чинності інструкцій з охорони праці є їх відповідність чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і
організаційно-методичних документів з охорони праці, на основі яких вони розробляються.

Заступник Голови Служби
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Конфліктні працівники:
«застережні» заходи
у разі їх звільнення
На кожному підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) доводиться
час від часу звільняти з роботи окремих працівників за ініціативи роботодавця або
самого працівника. Порядок звільнення досить чітко врегульований Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) та деякими іншими нормативно-правовими
актами, проте деякі працівники під час звільнення іноді намагаються внести «смуту»
у цей порядок, і під різним, часто «надуманим» приводом, отримати якісь додаткові
виплати від роботодавця або відволікти своє звільнення на пізнішу дату, навіть якщо
вони і погоджуються, принаймні на словах, з самим фактом звільнення.

Врахування «конфліктності»
працівників
Зазначене особливо характерно для так званих «конфліктних» працівників, у випадку звільнення яких роботодавцю бажано вжити додаткових «застережних» заходів. Зазвичай, такі
працівники характеризуються занадто великою
емоційністю, схильністю до частих спорів із своїми керівниками чи колегами по роботі. Крім
того, у трудових книжках таких працівників іноді можна знайти свідчення того, що вони не
дуже довго «трималися» на попередніх місцях
роботи і звільнялися за, так би мовити, «проблемними» статтями.
Саме з такими працівниками у роботодавця
може виникнути трудовий спір, пов’язаний із
звільненням, який часто доводиться вирішувати
у суді. Зокрема, у п. 2 ч. 1 ст. 232 КЗпП зазначено, що безпосередньо у відповідних судах можуть розглядатися трудові спори за заявами
працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору,
зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи.
Рішення суду часто залежить від сили аргументів кожної зі сторін або відповідної доказової
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бази. Щоб посилити «вагомість» такої доказової
бази роботодавцю бажано мати якомога більше
різних письмових доказів (документів), які свідчать про здійснення ним всіх необхідних дій під
час звільнення відповідно до чинного законодавства (навіть тоді, коли така письмова форма безпосередньо і не вимагається законодавством),
а також забезпечити наявність достатньої кількості свідків, які могли б підтвердити дії роботодавця під час звільнення на його користь.
Наприклад, іноді (з врахуванням особливостей характеру працівника) не бажано обговорювати з працівником питання його звільнення
один на один, бо деякі «конфліктні» працівники
можуть перекрутити та подати до суду неправдиву інформацію на кшталт того, що на них тиснули, примушували та навіть погрожували, спонукаючи до звільнення або до погодження з
певними умовами звільнення.
Або ж вони можуть стверджувати, що їх своєчасно не повідомляли про звільнення чи неправильно розрахувалися під час звільнення. Тому
у зазначених випадках роботодавцеві, щоб мати
можливість підтвердити та відстояти свою позицію у суді, бажано обговорювати з такими
працівниками питання їх звільнення у присутності принаймні ще однієї особи, а краще двох –
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трьох свідків (тобто інших співробітників). При
цьому роботодавцю також слід уникати будьяких висловлювань, які можуть бути неоднозначно сприйнятими, та можуть бути «викривлені» звільненим працівником у суді на свою
користь.

Порядок і строки розрахунку
Відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець зобов’язаний у день звільнення:
— видати працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП;
— видати працівникові копію наказу про
звільнення з роботи (у разі звільнення з ініціативи роботодавця — обов’язково, в інших випадках — на вимогу працівника).
Стаття ж 116 КЗпП, у свою чергу, передбачає,
що при звільненні працівника виплата всіх
сум, які належать йому від роботодавця, провадиться в день звільнення. Якщо ж працівник
у день звільнення не працював, всі такі суми
мають бути виплачені не пізніше наступного
дня після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок. При цьому про ці суми
роботодавець повинен письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених сум.
Якщо ж роботодавцем є фізична особа – підприємець, то у випадку його мобілізації, свої обов’язки, визначені ст. 47 КЗпП, він повинен виконати протягом місяця після своєї демобілізації,
без застосування до нього за це санкцій та штрафів.
Зауважимо, що інколи деякі роботодавці під
час розрахунку використовують так звані «обхідні листи», які слід підписати перед отриманням розрахунку у зв’язку із звільненням. Але
чинним законодавством не передбачена можливість затримання розрахунку у зв’язку з його
непідписанням.
Також згідно зі ст. 49 КЗпП роботодавець
зобов’язаний видати працівникові на його
вимогу довідку про роботу на підприємстві із
зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.
Хоча видача такої довідки і не пов’язана безпосередньо зі звільненням, але роботодавець має
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також бути готовий її надати під час звільнення
працівника або після нього. У випадку ж особливо «конфліктного» співробітника, можна «перестрахуватися» й видати йому таку завчасно підготовлену довідку у день звільнення разом з
трудовою книжкою під підпис.

Видача трудової книжки
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),
належне оформлення трудової книжки під час
звільнення означає внесення до неї запису про
звільнення працівника з додержанням таких
правил: у графі 1 ставиться порядковий номер
запису; у графі 2 — дата звільнення; у графі 3 —
причина звільнення з посиланням на відповідну
статтю КЗпП; у графі 4 зазначається документ,
на підставі якого внесено запис (наказ чи розпорядження), його дата і номер.
Якщо за два останні роки перед звільненням
працівник працездатного віку проходив підвищення кваліфікації, у цей же розділ трудової
книжки слід внести запис про таке підвищення
(час, тривалість і місце). Крім цього, у відповідний
розділ вносяться також записи про нагороди та
заохочення працівника, якщо вони мали місце.
Записи до трудової книжки мають бути засвідчені у встановленому порядку підписом керівника підприємства чи уповноваженою ним
особою та печаткою підприємства чи печаткою
відділу кадрів.
Для підтвердження отримання трудової книжки працівник має поставити підпис в особовій
картці та Книзі обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них. Якщо ж працівник відмовляється отримати книжку або засвідчити своїм
підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання спеціального акта. У випадку відмови працівника підписати інші необхідні документи, це може бути зафіксовано в акті разом з
відмовою отримати трудову книжку (Зразок 1). Також відповідний акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день звільнення.
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Зразок 1
АКТ
про відмову працівника від ознайомлення з наказом про звільнення,
отримання його копії та трудової книжки
01.07.2015 р.

м. Київ

№ 54

Ми, працівники ТОВ «Віта», що нижче підписалися, а саме заступник директора Фалько
Віталій Борисович, головний бухгалтер Коган Валерій Іванович та інспектор з кадрів Рева
Сергій Ігоревич, склали цей акт про те, що слюсар 3-го розряду Іванов Іван Іванович о 10:00
в останній день своєї роботи 1 липня 2015 р. у приміщенні майстерні у нашій присутності
відмовився від ознайомлення з наказом про його звільнення, отримання копії наказу та
своєї трудової книжки.
Заступник директора
Головний бухгалтер
Інспектор з кадрів

Фалько
Коган
Рева

Якщо ж працівник відсутній на роботі у день
звільнення, роботодавцю бажано також зафіксувати цей факт та, відповідно до п. 4.2. Інструкції № 58, слід надіслати на адресу проживання
працівника поштове повідомлення (краще рекомендованим листом з повідомленням про
вручення) із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Тільки виконавши цю
вимогу роботодавець звільняється від відповідальності за затримку у видачі трудової книж-

В. Б Фалько
В. І. Коган
С. І. Рева

ки. Повідомлення складається в довільній
формі. У ньому зазначається, де і коли можна
отримати трудову книжку, а також пропонується
відправити її поштою за згодою працівника на
вказану ним адресу (Зразок 2). Оскільки повідомлення про необхідність отримати трудову
книжку є офіційним листом, то його слід зареєструвати у спеціальній реєстраційній формі
(наприклад, у журналі реєстрації вихідних документів).
Зразок 2

Іванову Івану Івановичу,
м. Києв, вул. Серпнева, буд. 1, кв. 1
Повідомлення
про необхідність одержання трудової книжки
01.07.2015 р.

м. Київ

Шановний Іване Івановичу!
У зв’язку з припиненням 1 липня 2015 р. трудового договору, укладеного між Вами і
ТОВ «Віта», та Вашою відсутністю на роботі у день звільнення, Вам необхідно отримати
трудову книжку у відділі кадрів ТОВ «Віта» за адресою: м. Київ, вул. Святкова, буд. 4, поверх
2, кабінет № 22.
Відділ кадрів працює щодня з 9:00 до 18:00, крім суботи та неділі.
У разі неможливості отримання Вами трудової книжки у відділі кадрів протягом найближчих двох тижнів, прошу повідомити в письмовій формі про Вашу згоду на пересилання її
поштою.
Інспектор з кадрів
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С. І. Рева

№ 16 (100), 17 серпня 2015

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

STOP

ЗАБОРОНЕНО: пересилати трудову книжку
поштою без наявності на це письмової згоди працівника.
У випадку, якщо працівник не отримає трудову книжку під час звільнення, не з’явиться за
нею після надсилання йому повідомлення про
необхідність її отримання та не надасть письмову згоду на пересилання трудової книжки поштою, вона, відповідно до п. 6.2. Інструкції
№ 58, має зберігатися протягом двох років у відділ кадрів підприємства (окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на
роботі). Після цього її можна здати до архіву, де
вона має зберігатися протягом ще 50 років, а по
закінченні зазначеного строку трудову книжку
можна знищити у встановленому порядку.
Протягом зазначених строків роботодавцеві
також бажано, якщо є така можливість, зберігати і відповідні підтверджуючі документи щодо
своїх дій по видачі трудової книжки, у тому числі й копію повідомлення працівника про необхідність отримання трудової книжки, квитанцію
поштового відділення, відповідні акти про відсутність працівника або його відмови тощо.

Необхідні виплати
Суми, які слід виплатити звільненому працівникові в останній день його роботи і про які
його слід попередньо письмово повідомити,
включають:
— заробітну плату, належну працівнику по
день звільнення (включаючи і цей день, оскільки він є останнім робочим днем);
— грошову компенсацію за всі дні невикористаних щорічних відпусток та додаткових відпусток «на дітей» (ст. 83 КЗпП);
— вихідну допомогу, якщо працівник звільняється з підстав, що передбачають її виплату
(ст. 44 КЗпП);
— можливу заборгованість роботодавця з інших виплат працівникові, належних йому до
дня звільнення.
Разом з цим у відповідних випадках роботодавець може здійснити і певні відрахування із за-
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значених сум. Наприклад, у разі нанесення працівником матеріального збитку підприємству,
роботодавець має право на утримання матеріального збитку з працівників, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність або з тих, які отримали матеріальні
цінності під звіт. Також відрахування може проводитися й у разі звільнення працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого
він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані
дні відпустки (окрім випадків, коли працівник
звільняється з роботи внаслідок призову на військову службу, переведення на роботу на інше
підприємство, відмови від продовження роботи
у зв’язку зі зміною умов праці, скорочення штату або чисельності працівників, невідповідності
посаді, нез’явлення на роботу протягом чотирьох місяців підряд через тимчасову непрацездатність, а також при направленні на навчання
та у зв’язку з виходом на пенсію).
Якщо ж перед виплатою зазначених сум між
працівником та роботодавцем виникне спір
щодо їх розміру, то роботодавець все одно повинен виплатити працівникові у законодавчо встановлені строки неоспорювану ним суму.
Оспорюваний же розмір заробітку роботодавець повинен виплатити в тому випадку, якщо
спір буде вирішений відповідним органом (наприклад, судом) на користь працівника. Якщо
вимоги працівника будуть задоволені тільки
частково, то розмір відшкодування за час затримки виплати визначає орган, який виносить
рішення по суті спору.
Попереднє повідомлення про суми до виплати робиться шляхом надання розрахункового
листка чи іншої форми письмового повідомлення про нараховану заробітну плату «на руки»
працівникові під підпис про ознайомлення (Зразок 3), або шляхом надсилання його рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
У разі, якщо працівник не звертається за отриманням належної йому заробітної плати, то роботодавець надсилає рекомендований лист із
повідомленням про вручення з проханням до
працівника з’явитися й отримати заробітну плату з наведенням суми. Одночасно бажано скласти і відповідний акт про неотримання (відмову
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Зразок 3
Слюсарю 3-го розряду
Іванову Івану Івановичу
Повідомлення
про суму остаточного розрахунку
30.06.2015 р.

м. Київ

У зв’язку із Вашим звільненням вам слід отримати у день звільнення, 1 липня 2015 р.,
остаточний розрахунок у сумі 2 400 грн, який складається із таких сум:
— 2 100 грн — заробітна плата по 01.07.2015 р. включно;
— 300 грн — компенсація за дні невикористаної щорічної відпустки.
Зазначена сума буде Вам видана на руки головним бухгалтером Коган В. І. в останній
день вашої роботи 1 липня 2015 р., для чого Вам слід звернутися до неї у зручний для Вас
час з 9:00 до 13:00 чи з 14:00 до 18:00.
У разі неотримання Вами зазначеної суми у вказаний час, дана сума буде Вам виплачена
відповідно до ст. 116 КЗпП після 1 липня 2015 р. не пізніше наступного дня після пред’явлення
Вами вимоги про розрахунок.
Заступник директора

Фалько

Повідомлення отримав, з належною мені сумою погоджуюсь:
30.06.2015 р.
Іванов

в отриманні) працівником у день звільнення належної йому суми розрахунку (подібний до акту
про неотримання трудової книжки), або офор-

В. Б. Фалько
І. І. Іванов

мити доповідну записку працівника, який мав
безпосередньо здійснити виплату розрахунку
(Зразок 4).
Зразок 4
Заступнику директора
ТОВ «Віта» Фалько В. Б.
головного бухгалтера
Коган Валерія Івановича

Доповідна записка
Доводжу до Вашого відома, що я, у присутності інспектора з кадрів Реви С. І., приходив
1 липня 2015 р. о 17:45 у приміщенні майстерні до слюсаря 3-го розряду Іванова І. І. з пропозицією отримати розрахунок у зв’язку зі звільненням, але він відмовився без пояснення
причин.
01.07.2015 р.

Коган

У випадку «безпроблемного» отримання
працівником суми розрахунку у день звільнення, роботодавець має зберігати відповідні
банківсько-фінансові документи, які підтверджують таке отримання (наприклад, платіжні
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В. І. Коган

відомості з підписом працівника у випадку отримання розрахунку готівкою або платіжне доручення з відповідними відмітками банку у випадку безготівкового перерахунку суми розрахунку
на зарплатну банківську картку працівника).
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Видача копії наказу про звільнення
У наказі про звільнення і у виданій працівникові його копії відповідно, з метою скорочення
часу розгляду можливого трудового спору щодо
правомірності звільнення у суді, бажано викласти обставини, які стали підставою для звільнення. Це пов’язано з тим, що у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 йдеться про те, що суд не вправі
визнати звільнення законним, виходячи з обставин, з якими власник не пов’язував звільнення.
Тобто відсутність у наказі посилання на обставини, які стали підставою для звільнення, істотно ускладнює для роботодавця доведення того,
з якими саме обставинами він пов’язував звільнення. Водночас сама по собі відсутність у наказі про звільнення посилання на обставини, з
якими роботодавець пов’язував звільнення, не є
підставою для поновлення на роботі й у такому
разі суд повинен з’ясувати обставини, з якими
пов’язувалося звільнення, навіть якщо вони не
зазначені в наказі (що потребуватиме додаткового часу під час розгляду справи у суді).
Якщо працівник відмовляється отримати або
підтвердити своїм підписом факт отримання копії наказу про звільнення, слід зачитати, якщо є
можливість, текст наказу про звільнення (це можна також зробити разом з повідомленнями про
необхідність отримання трудової книжки та сум
розрахунку) вголос у присутності двох або більше
свідків, а факт того, що це було зроблено, зафіксувати у відповідному акті, де мають бути зазначені
місце, час, особа, яка прочитала наказ та повідомлення, а також прізвища, імена та по батькові
осіб, у присутності яких це було зроблено, та їх
підписи. Крім того, роботодавцю бажано реєструвати ці та інші акти разом із заявами працівників
у спеціальному журналі обліку актів та заяв.

Угода сторін
Зауважимо, що інколи навіть ретельна підготовка роботодавцем всіх можливих доказів своєї
правоти для розгляду у суді трудового спору, все
одно не гарантує того, що суд не буде з певних
причин на боці працівника. Тому, за можливості, іноді варто піти і на деякі поступки під час
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спору із «конфліктним» працівником та задовольнити його деякі й не зовсім справедливі додаткові вимоги. Крім цього, часто спір виникає
у зв’язку з тим, що звільнення здійснюється за
не дуже «приємною» для працівника підставою
(наприклад, у зв’язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин його
трудових обов’язків, прогулом, появою на роботі
у нетверезому стані тощо), і саме тоді в окремих
працівників може аж занадто проявитися така
риса їх характеру, як «конфліктність».
У таких випадках інколи може бути доречним
«по-доброму» домовитися із працівником і оформити його звільнення на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП —
за угодою сторін. При цьому для забезпечення
можливості у подальшому (якщо спір таки виникне) довести факт наявності угоди про звільнення між сторонами, бажано мати письмові
документи на її підтвердження — наприклад,
можна укласти відповідну угоду в письмовій
формі з підписами обох сторін трудового договору, тобто працівника і роботодавця. У такій
угоді варто чітко визначити всі аспекти та умови звільнення працівника, а саме:
— дата останнього дня роботи працівника;
— повна сума розрахунку, що буде виплачена
працівникові при звільненні, яка за певних обставин може включати і певну суму додаткової
винагороди понад належні працівникові суми
розрахунку за законом, наприклад, у вигляді
премії (часто працівники не погоджуються на
звільнення за угодою сторін без отримання додаткової винагороди при звільненні, що є нормальною світовою практикою);
— положення про відсутність у працівника
будь-яких фінансових, майнових та інших претензій до роботодавця, пов’язаних із його звільненням та працевлаштуванням у роботодавця;
— обов’язок працівника повернути все майно
роботодавцю в останній день роботи або раніше, а також отримати всі необхідні документи
(свою трудову книжку) та суму розрахунку;
— обов’язок працівника не розголошувати
професійну (комерційну, лікарську тощо) таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що
стала йому відома під час роботи на підприємстві.
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Така угода має бути прошитою і підписаною
роботодавцем та працівником. Також краще,
аби підписами була засвідчена кожна сторінка
угоди — це допоможе при необхідності довести,
що окремі сторінки угоди не підмінювалися.
Дата підписання угоди має передувати останньому дню роботи працівника.
Після підписання угоди працівником, він вже
не може в односторонньому порядку змінити її
умови або відмовитися від її виконання, адже
будь-яка зміна угоди потребуватиме згоди обох
сторін (на відміну від випадків, коли працівник
подає завчасно заяву про звільнення за власним
бажанням — адже тоді відповідно до законодавства працівник може «передумати» і в односторонньому порядку та забрати свою заяву про
звільнення).
Незалежно від того, чи існує письмова угода
про припинення трудового договору, припинення трудових відносин за угодою сторін оформлюється шляхом видання наказу роботодавця, з
яким працівник має бути ознайомлений під підпис.
Хоча сама по собі така угода про звільнення і
не позбавляє працівника права звернутися до
суду й оскаржити її та своє звільнення (у тому
числі й вимагаючи поновлення на роботі та виплати середнього заробітку за весь час «вимушеного» прогулу), наявність письмової угоди
буде вагомим доказом правової позиції роботодавця у суді й допоможе йому уникнути можливих зловживань з боку працівника.
Разом з цим, незалежно від підписання угоди,
в останній день роботи працівника все одно необхідно отримати його підпис на всіх документах, що підтверджують проведення розрахунків з
працівником (про які йшлося вище), а у разі відмови у підписанні — належним чином «запротоколювати» таку відмову відповідними актами.

Наслідки «неправильних»
розрахунків
У разі недотримання вказаних вище строків
та порядку розрахунків при звільненні, для роботодавця можуть наступити певні негативні
для нього наслідки. Так, згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП
у випадку невиплати з вини роботодавця належ-
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них звільненому працівнику сум у зазначені
вище строки за відсутності спору про їх розмір,
роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (див. Додаток), а при не проведенні його до розгляду
справи в суді — по день прийняття рішення,
якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини (п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»
від 24 грудня 1999 р. № 13).
За наявності спору про розміри належних
звільненому працівникові сум, роботодавець
повинен йому сплатити середній заробіток за
весь час затримки, якщо спір вирішено на користь працівника (ч. 2 ст. 117 КЗпП). При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки
розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку
той мав право, частини, яку вона складала в
заявлених вимогах, істотності цієї частини порівняно з середнім заробітком та інших конкретних обставин справи.

У разі затримки видачі трудової книжки з вини
роботодавця, працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу
(ч. 5 ст. 235 КЗпП).

Водночас, невидача працівникові копії наказу
про звільнення сама по собі не може бути підставою ані для поновлення на роботі, ані для
стягнення середнього заробітку за період від
звільнення до працевлаштування або до видачі
копії наказу. У разі невидачі копії наказу про
звільнення на прохання працівника суд вимагатиме пред’явлення наказу роботодавцем.
Крім того, роботодавцю слід враховувати те,
що ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачається, що порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а
також порушення терміну надання працівникам на їхню вимогу документів стосовно їх
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трудової діяльності тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств
від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це сума
від 510 грн до 1 700 грн).
Також за невиплату заробітної плати за певних обставин передбачена і кримінальна відповідальність. Так ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України передбачає, що безпідставна
невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства,
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(тобто від 8 500 грн до 17 000 грн), або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з по-
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збавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.
Отже, роботодавцеві слід завчасно продумати
свої дії, якщо є підстави вважати, що колишній
працівник може надати у суді якісь докази того,
що належний йому розрахунок був не здійснений роботодавцем умисно і без жодних підстав
(наприклад, що роботодавець знав про строки і
розмір належних працівникові сум розрахунку
під час звільнення і міг такий розрахунок провести, але умисно цього не зробив).

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціальнотрудових відносин
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
5 серпня 2015 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну
справу за позовом громадянки П. до публічного акціонерного товариства «Київський річковий
порт» про стягнення заробітної плати, компенсації за затримку розрахунку при звільненні, відшкодування моральної шкоди, за касаційною скаргою громадянки П. на рішення апеляційного
суду м. Києва від 18 лютого 2015 р.,
в с т а н о в и л а:
У серпні 2014 року громадянка П. звернулася до суду з позовом, вимоги якого уточнила в ході
розгляду справи та просила стягнути з публічного акціонерного товариства «Київський річковий
порт» (далі — ПАТ «Київський річковий порт») на її користь нараховану, але не виплачену заробітну
плату та компенсацію за невикористані щорічні відпустки в сумі 278,03 грн, стягнути середній заробіток за період затримки розрахунку за період з 13 травня 2014 р. по 21 листопада 2014 р. включно у
сумі 33 211 грн 35 коп., стягнути моральну шкоду в розмірі 50 000 грн.
Позов мотивовано тим, що з 13 січня 2011 р. по 13 травня 2014 р. позивачка працювала на
посаді бухгалтера 1-ої категорії в ПАТ «Київський річковий порт». У день звільнення з позивачкою
розрахунок проведений не був. 28 липня 2014 р. відповідач виплатив 20 897 грн 10 коп.. Заборгованість по заробітній платі становила 278 грн 03 коп.. Громадянка П. вважає, що відповідач має
сплатити їй середній заробіток за час затримки розрахунку за період з 13 травня 2014 р. по 21 листопада 2014 р. у розмірі 33 211 грн 35 коп.. Також позивачка посилалася на те, що їй завдана моральна шкода, оскільки через затримку розрахунку вона не мала змоги розрахуватися по своїм
кредитним зобов’язанням у банках. Розмір відшкодування моральної шкоди визначила у сумі
50 000 грн.
Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 24 листопада 2014 р. позов задоволено
частково. Стягнуто з ПАТ «Київський річковий порт» на користь позивачки заборгованість по заробітній платі у розмірі 278 грн 03 коп., середній заробіток за час затримки розрахунку у розмірі
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Додаток. Продовження
33 334 грн 38 коп., моральну шкоду у розмірі 500 грн, а всього 34 112 грн 41 коп.. Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Рішенням апеляційного суду м. Києва від 18 лютого 2015 р. апеляційну скаргу ПАТ «Київський
річковий порт» задоволено частково. Рішення місцевого суду в частині стягнення середнього
заробітку, загальної суми, яка підлягає стягненню з відповідача та судового збору змінено —
стягнуто з ПАТ «Київський річковий порт» на користь позивача заборгованість по зарплаті у
розмірі 278 грн 03 коп., середній заробіток за час затримки розрахунку у розмірі 15 252 грн 62
коп., моральну шкоду у розмірі 500 грн, а всього 16 030 грн 65 коп. без урахування обов’язкових
платежів та податків.
Позивачка, не погоджуючись з даним рішенням суду апеляційної інстанції подала касаційну
скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального та порушення норм процесуального права просить його скасувати із залишенням в силі рішення місцевого
суду.
Заслухавши доповідь судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, дослідивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної
скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційну скаргу слід задовольнити, виходячи з наступного.
Частково задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач не розрахувався з позивачем при звільненні, а тому є підстави для стягнення середнього заробітку за
час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Змінюючи рішення суду першої інстанції та зменшуючи розмір суми середнього заробітку, який
підлягає стягненню на користь позивача апеляційний суд виходив з того, що при визначенні розміру відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні судам необхідно враховувати
розмір спірної суми, її частку в задоволених вимогах, істотність цієї частки порівняно із середнім
заробітком працівника та інші конкретні обставини справи. 29 липня 2014 р. відповідач виплатив
позивачу 20 897 грн 10 коп. та недоплатив заборгованість в сумі 278 грн 03 коп.. Недоплачена відповідачем сума фактично є середньоденним заробітком позивача, що складає незначну частку від
всієї заборгованості, яка фактично була погашена відповідачем 29 липня 2014 р., а тому саме ця
дата, на думку апеляційного суду, і є датою, до якої необхідно нараховувати середній заробіток за
весь час затримки розрахунку з позивачем.
Згідно висновків суду апеляційної інстанції, з часу звільнення позивача 14 травня 2014 р. по
час виплати основної частини заборгованості 29 липня 2014 р. пройшло 153 робочих дні. Таким
чином, сума середнього заробітку становить 15 252 грн 62 коп. (без урахування обов’язкових
платежів та податків — (153 робочих днів х 246,01 грн), яка і підлягає стягненню з відповідача.
З такими висновками суду апеляційної інстанції погодитися не можна, оскільки вони не відповідають фактичним обставинам справи та зібраним у справі доказам, не узгоджуються з нормами матеріального права, що регулюють спірні правовідносини.
Згідно ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд
перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної
скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Вказаним вимогам рішення суду апеляційної інстанції не відповідає.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що з 13 січня 2011 р. по 13 травня 2014 р. громадянка П. працювала на посаді бухгалтера 1-ої категорії в ПАТ «Київський річковий порт».
З вказаної посади була звільнена відповідно до наказу № 78-к від 13 травня 2014 р. за ст. 38
КЗпП України, у зв’язку з виходом на пенсію.
При звільненні у травні 2014 року відповідачем була нарахована, але не виплачена заробітна
плата, у тому числі компенсація за невикористані щорічні відпустки у сумі 21 175 грн 13 коп..
29 липня 2014 р. відповідач виплатив позивачці 20 897 грн 10 коп.. Невиплаченою залишилась
сума у розмірі 278 грн 03 коп..
Сума середнього заробітку позивачки становить 5 289 грн 22 коп. та за період з 14 травня
2014 р. по 21 листопада 2014 р. (день винесення рішення суду) середній заробіток за весь час
затримки розрахунку становить в загальній сумі 33 334 грн 38 коп..
Ухвалюючи рішення про визначення періоду виплати середнього заробітку суд першої інстанції
виходив з дати звільнення позивача і дати ухвалення відповідного рішення у справі.
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Додаток. Закінчення
Статтею 117 КЗпП України передбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116
цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні
виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Відповідно до п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13
«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» установивши при розгляді
справи про стягнення заробітної плати у зв’язку із затримкою розрахунку при звільненні, що
працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день
звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі — наступного дня після пред’явлення ним
роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на підставі ст. 117 КЗпП України стягує на користь
працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до
розгляду справи — по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності
в цьому свої вини.
Таке ж роз’яснення цієї норми права, крім наведеної вище постанови Пленуму Верховного
Суду України, надав і Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 22 лютого 2012 р.
№ 4-рп/2012 у справі щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про
працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього Кодексу.
Таким чином, закон прямо покладає на підприємство, установу, організацію обов’язок провести зі звільненим працівником повний розрахунок — виплатити всі суми, що належать йому, а
у разі невиконання такого обов’язку з вини власника або уповноваженого ним органу наступає
передбачена ст. 117 КЗпП України відповідальність.
Невиплата звільненому працівникові всіх сум, що належить йому від власника або уповноваженого ним органу, є триваючим правопорушенням, а отже, працівник може визначити остаточний обсяг своїх вимог лише на момент припинення такого порушення, яким є день фактичного розрахунку (така правова позиція висловлена в рішенні Конституційного Суду України від
22 лютого 2012 р. № 4-рп/2012).
Вирішуючи даний спір та стягуючи з відповідача на користь позивача середній заробіток за
час затримки розрахунку при звільненні за період з 14 травня 2014 р. по 21 листопада 2014 р.
місцевий суд дійшов правильного висновку про задоволення цих вимог на підставі статей 116,
117 КЗпП України.
Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно встановивши фактичні обставини справи,
дав об’єктивну оцінку зібраним у справі доказам, правильно застосувавши норми матеріального
права, що регулюють спірні правовідносини, ухвалив рішення, яке відповідає закону.
У той же час, апеляційний суд не звернув увагу на те, що відповідно до ст. 309 ЦПК України,
підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни
рішення є: неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність
обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального
права або процесуального права.
Вказаних підстав апеляційний суд при розгляді справи не встановив і у своєму рішенні не навів.
За таких обставин, рішення апеляційного суду слід скасувати з підстав, передбачених ст. 339
ЦПК України, із залишенням в силі рішення суду першої інстанції.
Керуючись статтями 336, 339, 344, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу громадянки П. задовольнити.
Рішення апеляційного суду м. Києва від 18 лютого 2015 р. скасувати, рішення Подільського
районного суду м. Києва від 24 листопада 2014 р. залишити в силі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Положення
про комерційну таємницю
Твердження, що ми живемо у світі інформації, вже давно сприймається як розхожа
і незаперечна істина. У контексті провадження господарської діяльності інформація
постає як один з вирішальних чинників успішної організації виробничих процесів.
Більше того, вона сама перетворюється на чи не найбільш запитуваний «товар» і,
водночас, навдивовижу ефективний засіб виробництва. Завдяки інформації підвищується продуктивність праці, створюються нові види товарів і послуг, здатних
задовольняти нові потреби споживачів, досягаються інші конкурентні переваги.
Зазначене не тільки зумовлює необхідність правового регулювання інформаційної
діяльності, а й орієнтує керівників підприємств вживати активних заходів з метою
упорядкування внутрішніх інформаційних процесів та захисту комерційної таємниці від її розголошення власними працівниками. І відправною точкою в цій важливій
роботі має бути створення Положення про комерційну таємницю.
аразі чинний Кодекс законів про працю України не містить положень, які
регулюють обов’язок працівників
щодо нерозголошення комерційної таємниці
підприємства. Одним із шляхів вирішення цієї
проблеми і методом захисту комерційної таємниці є прийняття на підприємстві локального
нормативного акта який би визначав перелік
інформації, що становить комерційну таємницю та відображав порядок її використання,
зберігання та поширення, а також відповідальність працівників за її несанкціоноване розповсюдження ⎯ Положення про комерційну
таємницю.

Н

Загальні положення
Поняття комерційної таємниці наведено у
ст. 505 Цивільного кодексу України, згідно з якою
комерційна таємниця — це інформація, яка є
секретною в тому розумінні, що вона в цілому
чи в певній формі та сукупності її складових є
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які
звичайно мають справу з видом інформації, до
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якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних
існуючим обставинам заходів щодо збереження
її секретності, вжитих особою, яка законно
контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.
Основою для розроблення Положення про
комерційну таємницю є перелік відомостей, що
становлять таку таємницю, який може бути:
— окремим локальним нормативним актом;
— оформлений окремим розділом Положення про комерційну таємницю;
— додатком до Положення про комерційну
таємницю.
Під час формування зазначеного переліку слід
пам’ятати, що не вся інформація може бути комерційною таємницею. Складаючи такий перелік слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не
становлять комерційної таємниці» від 9 серпня
1993 р. № 611.
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Структура документа
Структура та зміст Положення про комерційну таємницю залежить передусім від специфіки
роботи підприємства та від видів інформації,
яка охороняється.
Положення про комерційну таємницю може
складатись з наступних розділів (див. Зразок):

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

1) загальні положення;
2) перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
3) доступ до комерційної таємниці та обов’язки працівників;
4) відповідальність за порушення Положення
про комерційну таємницю.
Зразок

Положення про комерційну таємницю
1. Загальні положення
1.1. Положення про комерційну таємницю ТОВ «Інновація» (далі — Товариство) розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611 та є локальним нормативним актом, який встановлює права,
обов’язки, відповідальність працівників у сфері забезпечення збереження комерційної
таємниці.
1.2. Положення визначає обов’язковий для всіх працівників порядок віднесення інформації до «інформації, що становить комерційну таємницю Товариства», та правила зберігання і доступу до такої інформації, можливості її розкриття та передавання третім особам.
1.3. Дія цього Положення спрямована на запобігання можливому економічному збитку
для Товариства і поширюється на будь-яких осіб, яким комерційна таємниця Товариства
стала відома через їх посадову чи іншу діяльність.
1.4. Вимоги і правила, викладені в цьому Положенні, обов’язкові для виконання всіма
працівниками, посадовими особами Товариства.
1.5. Комерційна таємниця — відомості науково-технічного, технологічного, фінансовоекономічного та іншого характеру, що мають дійсну або потенційну комерційну цінність, що
не належать до державних таємниць, розголошення (передача, витік) яких може завдати
шкоди інтересам Товариства. Власником комерційної інформації, що створена працівником
Товариства в межах трудових відносин є Товариство.
2. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства
2.1. До відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, належать:
2.1.1. Відомості про послуги, які надає Товариство:
— собівартість послуг;
— розмір торговельної націнки;
— обсяги виробництва продукції та реалізації послуг;
— відомості про постачальників, продавців та покупців продукції послуг Товариства,
клієнтів Товариства;
— відомості про способи надання і реалізації послуг Товариства;
— відомості про кон’єктуру, маркетингові дослідження.
2.1.2. Відомості про управління Товариством:
— відомості про способи та засоби управління Товариством;
— відомості про внутрішню структуру Товариства;
2.1.3. Відомості про фінансову діяльність Товариства:
— відомості про систему оплати праці;
— відомості, що розкривають показники фінансового плану;
— вартість товарних запасів;
— відомості про баланс Товариства;
— відомості про фінансові операції Товариства;
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Зразок. Продовження
— відомості про стан банківських рахунків Товариства;
— внутрішні бухгалтерські та фінансові звіти;
— відомості про рівень доходів Товариства;
2.1.4. Відомості про плани Товариства:
— відомості про плани розширення та налагодження комерційних та ділових зв’язків
Товариства;
— відомості про план закупівель, продажу та інвестицій;
— стратегічний план розвитку Товариства;
2.1.5. Інші відомості:
— відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Товариства;
— інші відомості, пов’язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та
іншою діяльністю Товариства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких
може призвести до заподіяння шкоди Товариству, спричинити матеріальні збитки і завдати
шкоди його діловій репутації.
2.2. Власником інформації, що становить комерційну таємницю, яка отримана під час
трудових відносин працівником Товариства, є Товариство.
2.3. Перелік інформації, що не може становити комерційну таємницю, встановлюється
чинним законодавством України.
3. Доступ до комерційної таємниці. Обов’язки працівників
3.1. До комерційної таємниці мають доступ наступні працівники:
— генеральний директор;
— головний бухгалтер;
— начальник управління з охорони та безпеки;
— інші працівники, допущені до комерційної таємниці.
3.2. Працівникам Товариства забороняється:
— виносити інформацію, що складає комерційну таємницю за межі території Товариства
на паперових та інших носіях;
— використовувати зазначену інформацію під час письмового листування.
3.3. Працівники Товариства зобов’язані:
— забезпечувати належні умови зберігання в таємниці отриманих законним шляхом документів або інших матеріальних носіїв комерційної таємниці;
— не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю, без згоди Товариства та не надавати її третім особам без письмового дозволу генерального директора
Товариства і не використовувати з особистою метою;
— повідомляти Товариство про відомі випадки розголошення комерційної таємниці, чи
загрози розголошення інформації, що становить комерційну таємницю;
— передати Товариству у разі розірвання трудового договору всі наявні в своєму розпорядженні матеріальні носії інформації, що становлять комерційну таємницю, які знаходились у них у зв’язку із виконанням ними своїх посадових обов’язків;
— повідомляти генерального директора Товариства про втрату або недостачу документів, що містять комерційну таємницю Товариства, посвідчень, перепусток, ключів від приміщень, сейфів, особистих печаток, печаток та штампів, а також про причини і умови можливої втрати таких відомостей, незаконне отримання, використання третіми особами
інформації, що становить комерційну таємницю;
— не створювати для третіх осіб будь-якими діями чи бездіяльністю можливості отримання комерційної таємниці.
3.4. Працівники Товариства мають право працювати тільки з тими відомостями і документами, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, до яких
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Зразок. Закінчення
вони отримали доступ у силу своїх посадових обов’язків, та зобов’язані знати які конкретно
відомості підлягають захисту, а також дотримуватися правил користування ними.
3.5. Відділ кадрів з метою захисту комерційної таємниці повинен ознайомлювати працівників, яким у зв’язку з їх посадовими обов’язками необхідний доступ до інформації, що
становить комерційну таємницю, з Положенням про комерційну таємницю.
4. Відповідальність за порушення Положення про комерційну таємницю
4.1. Під розголошенням комерційної таємниці розуміється:
— розголошення інформації, володіння якою входить до кола посадових обов’язків
працівника, іншим працівникам, у яких немає до них доступу, а також третім особам, які не
є працівниками Товариства;
— розголошення інформації, яка була отримана випадковим чином, працівникам, які не
мають доступу до неї, а також третім особам, які не є працівниками Товариства;
— отримання інформації, що становить комерційну таємницю, з використанням спеціальних засобів або шляхом протиправних дій.
4.2. Відповідальність за розголошення комерційної інформації несе кожний працівник
Товариства, який має доступ до неї та допустив її розголошення.
4.3. Працівник, який у зв’язку з виконанням посадових обов’язків отримав доступ до інформації, що становить комерційну таємницю, у випадку умисного чи необережного розголошення цієї інформації за відсутності у діях такого працівника складу злочину несе
дисциплінарну відповідальність, а у випадках встановлених законодавством цивільноправову, адміністративну, та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
4.4. Працівники Товариства несуть відповідальність за допуск до приміщень третіх осіб,
проведення ними оглядів, фото- та відео- зйомок об’єктів, що знаходяться на території Товариства, за допуск цих осіб до персональних комп’ютерів.
4.5. Накладення дисциплінарного стягнення і притягнення до матеріальної відповідальності працівників за розголошення комерційної таємниці здійснюється директором Товариства відповідно до Кодексу законів про працю України.
4.6. Притягнення до адміністративної, цивільно-правової і кримінальної відповідальності
за розголошення комерційної таємниці відбувається правоохоронними органами за заявою
Товариства відповідно до чинного законодавства.
4.7. По кожному виявленому випадку невиконання, або неналежного виконання працівниками Товариства обов’язків по збереженню комерційної таємниці Товариства, проводиться
службове розслідування, результати якого оформлюються протоколом.

У розділі «Загальні положення» визначається
призначення Положення про комерційну таємницю, зазначаються нормативно-правові акти,
на підставі яких складено це положення, дається
визначення термінів та понять, що використовуються у положенні.
Відповідальною за розробку розділу «Перелік відомостей, що становлять комерційну
таємницю підприємства» зазвичай є комісія з
питань комерційної таємниці, яка попередньо
створюється наказом керівника підприємства,
та складає перелік інформації, яку підприємство
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бажає захистити від несанкціонованого розголошення. На практиці до відомостей, що становлять комерційну таємницю, відносять інформацію, пов’язану з господарською діяльністю
підприємства, розголошення якої може завдати
шкоди його інтересам.
У розділі «Доступ до комерційної таємниці.
Обов’язки працівників» закріплюється механізм забезпечення збереження інформації, що є
комерційною таємницею. Також в цьому розділі
містяться відомості щодо умов доступу працівників до інформації, яка визнається комерційною
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таємницею, порядок видачі документів, відомостей та інформації, яка становить комерційну
таємницю, органам державної виконавчої влади,
контролюючим і правоохоронним органам,
контрагентам, клієнтам підприємства.
У розділі «Відповідальність за порушення
Положення про комерційну таємницю» має
бути обумовлений зміст відповідальності працівників у випадку розголошення комерційної
таємниці. Крім того, в цьому розділі можна
окреслити порядок проведення розслідування та
оформлення випадків, пов’язаних з розкриттям
комерційної таємниці. Відповідальність встановлюється відповідно до діючого законодавства.
Так, у Кримінальному кодексі України містяться дві статті, які визначають кримінальну
відповідальність за посягання на комерційну
таємницю, це ст. 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю» і ст. 232 «Розголошення комерційної
або банківської таємниці».
Також за незаконні дії щодо розголошення комерційної таємниці передбачена адміністративна відповідальність, яка встановлена у ст. 1643
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Притягнути працівника до відповідальності
за розголошення комерційної таємниці можливо лише у тому випадку, якщо роботодавець після затвердження Положення про комерційну
таємницю ознайомить з ним під підпис працівників, допуск яких до комерційної таємниці необхідний для виконання ними своїх трудових
обов’язків, та передбачить в Правилах внутрішнього трудового розпорядку обов’язок працівників щодо нерозголошення комерційної таємниці чи підписання окремого документа у
вигляді зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці.
Отже, Положення про комерційну таємницю
слід розглядати як потенційно вельми потужний
юридичний засіб, спрямований на забезпечення ефективного захисту інтересів підприємства.
Однак для того, щоб зазначений документ виявився спроможним належною мірою реалізувати такого роду мету, слід додержуватися чіткої
логіки дій при його розробці та подальшому вдосконаленні (у разі виникнення такої потреби), а
також проводити постійну роботу зі створення
належних умов для його виконання.

Ірина ПРИМАК,
юрист

РЕКЛАМА

20

№ 16 (100), 17 серпня 2015

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 21 липня 2015 р. № 172

Видавник:
Державна служба
статистики України

Остання редакція:
31 липня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нові форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці».
Оновленні форми вводяться в
дію, починаючи зі звіту за січень 2016 року (форма № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці») та зі
звіту за І квартал 2016 року
(форма № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці»).

Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», Положення
про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2014 року № 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою
подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо обстеження
підприємств із питань статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:
1.1. Зі звіту за січень 2016 року — форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці».
1.2. Зі звіту за I квартал 2016 року — форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».
2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати методологічне керівництво
збиранням і опрацюванням даних за формами державного статистичного спостереження,
затвердженими цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку
збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.
5. Визнати такими, що втратили чинність, з 4 січня 2016 року:
5.1. Наказ Держстату від 7 серпня 2013 року № 239 «Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики праці»;
5.2. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу Держстату від 5 серпня 2014 року № 224 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» в частині форми
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21
Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
за січень –____________ 20 р.
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
за переліком, визначеним органами державної статистики
— органу державної статистики за місцем здійснення
діяльності

№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
21.07.2015 № 172

Термін подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Респондент:
Найменування _________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

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

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу __________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності _____________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Номер структурного підрозділу

Поле не використовується в електронному звіті
Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:
Код виду економічної діяльності за КВЕД
Код території за КОАТУУ
Для інших приміток _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Назва показників
А
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком)
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх
працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим
знаком)
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)

Код
рядка
Б
1020

За звітний
місяць
1

За період
з початку року
2

1030
1040

Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год
(у цілих числах)
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд. 1020)

1060
1070

Пояснення до розділу І.
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040
гр.1) + ; – 25% і більше порівняно з попереднім періодом

Основна причина відхилення
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Середня заробітна плата штатного працівника
(ряд. 1070 / ряд. 1040 × 1000) + ; – 10% і більше порівняно
з попереднім періодом

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування
на 1 ______________ 20

р.

(назва місяця наступного після звітного періоду)

Назва показників

Код рядка

Усього

А
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн (з одним десятковим знаком)

Б
2010

1

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)

2020

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)

2030

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
уключаючи оплату перших п’яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних
коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів
місцевих бюджетів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2050)

2040

Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2050)

2070

2050
2060

Пояснення до розділу ІІ.
Назва показників
Основна причина відхилення
Cума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) + ; _____________________________________________________
– 25% і більше порівняно з попереднім періодом
_____________________________________________________
_____________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

_____________________________________________

______________________________________________________
(ПІБ)

______________________________________________________
(ПІБ)

телефон:__________________ факс: ______________електронна пошта: ______________________________________________
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21
Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
за січень –____________ 20 р.
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
за переліком, визначеним органами державної статистики
— органу державної статистики за місцем здійснення
діяльності

№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
21.07.2015 № 172

Термін подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Респондент:
Найменування _________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

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

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності ______________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Номер структурного підрозділу

Розділ І. Кількість штатних працівників
(осіб (у цілих числах)
Назва показників
А
Кількість прийнятих штатних працівників
Кількість прийнятих штатних працівників
на новостворені робочі місця (із ряд. 3020)

24

Код
рядка
Б
3020

Усього

У т. ч. жінки

1

2

3030
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Кількість звільнених штатних працівників
Кількість звільнених штатних працівників із причини
змін в організації виробництва і праці
(реорганізація, скорочення кількості або
штату працівників) (із ряд. 3040)
Кількість звільнених штатних працівників із причини
плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін,
порушення трудової дисципліни, ін.) (із ряд. 3040)
Облікова кількість штатних працівників
на кінець звітного періоду

3040
3050

3060

3070

Розділ II. Втрати робочого часу штатних працівників
(у цілих числах)
Назва показників

Код
рядка

Люд.год

Осіб

А

Б

1

2

Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без
збереження заробітної плати (на період припинення виконання
робіт)
Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення
на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин
Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи
на роботу (страйки)

4080
4090
4100

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці штатних працівників
(тис. грн (з одним десятковим знаком)
Назва показників

Код
рядка

Усього

А

Б

1

Фонд оплати праці штатних працівників, усього
(ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)
Фонд основної заробітної плати

5010

Фонд додаткової заробітної плати

5030

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів
(із ряд. 5030)
Премії та винагороди, що носять систематичний характер
(щомісячні, щоквартальні) (із ряд. 5030)
Виплати, пов’язані з індексацією заробітної плати
(із ряд. 5030)
Компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням
термінів її виплати (із ряд. 5030)
Заохочувальні та компенсаційні виплати

5040

Матеріальна допомога (із ряд. 5060)
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер
(із ряд. 5060)
Оплата за невідпрацьований робочий час
(із ряд. 5030, 5060)

5070
5080
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5050
5051
5052
5060

5090
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Розділ ІV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати
за ________________ 20__р.
(заповнюється за останній місяць кварталу — березень, червень, вересень, грудень)

(у цілих числах)
Назва показників
А
Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу,
встановленого на місяць, (сума ряд. 6020 – 6110)
у тому числі у розмірі, грн:
до однієї мінімальної заробітної плати
від однієї мінімальної заробітної плати до 1500,00
від 1500,01 до 2000,00
від 2000,01 до 2500,00
від 2500,01 до 3000,00
від 3000,01 до 3500,00
від 3500,01 до 4000,00
від 4000,01 до 5000,00
від 5000,01 до 10000,00
понад 10000,00
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу,
встановлену на місяць (із рядка 6010)
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму
робочого часу, з нарахованою заробітною платою в межах мінімальної
(із рядка 6130)
Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено
тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму,
встановленого законодавством для працездатної особи

Код рядка
Б

Осіб
1

6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6130
6140

6150

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників
За період з початку року
Назва показників

Код рядка

середньо-облікова
кількість, осіб
(у цілих числах)

фонд оплати праці,
тис. грн
(з одним десятковим
знаком)

1

2

А
Б
Із середньооблікової кількості штатних працівників:
жінки
7010

кількість
відпрацьованих
людино-годин,
люд.год
(у цілих числах)
3

працівники, оплата праці яких
фінансується коштом державного
та місцевого бюджету (заповнюють
7020
бюджетні установи (розпорядники
бюджетних коштів)
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники
7030
працюють за цивільно-правовими
договорами

26
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Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів
станом на 31 грудня 20__р.
(заповнюється включно з даними по структурних підрозділах, раз на рік у звіті за січень – грудень)

Назва показників
А
Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од

Код
рядка
Б
8010

Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб
(у цілих числах)
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками)

8020

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)

8040

Усього по
підприємству
1

8030

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці
за січень – грудень 20____ р.
(заповнюється включно з даними по структурних підрозділах, раз на рік у звіті за січень – березень)

Назва показників
А
Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих,
які враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн
(з одним десятковим знаком)
Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників,
тис.грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на професійне навчання тис. грн
(з одним десятковим знаком), (із рядка 9010)
Інші витрати на робочу силу, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень –
грудень попереднього року, осіб (у цілих числах)
_____________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

_____________________________________________

Код рядка

Усього
по підприємству

Б

1

9010
9020
9030
9040
9050
9060
9070

______________________________________________________
(ПІБ)

______________________________________________________
(ПІБ)

телефон:__________________ факс: ______________електронна пошта: ______________________________________________
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ЛИСТ
від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП України), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40
годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати
меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При
встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в
цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу
встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15
до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на
тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу,
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36
годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП
напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників,
крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при
п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2016 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове;
• 8 березня — Міжнародний жіночий день;
• 1 травня — Пасха (Великдень);
• 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня — День Перемоги;
• 19 червня — Трійця;
• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України;
• 14 жовтня — День захисника України.
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неробочим, а також приклад
розрахунку норми тривалості
робочого часу на 2016 рік,
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Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день
(ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або
неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у
2016 році вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений на вівторок 3 травня, вихідний день
у неділю 19 червня має бути перенесений на понеділок 20 червня.
Слід наголосити, що у 2016 році на 1 травня (неділю) припадає два свята — День міжнародної
солідарності трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з вихідним днем
збігається два святкових дні, перенесенню підлягає лише один день — неділя (1 травня) на вівторок
(3 травня).
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити
робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого
розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися
по зміненому у зв’язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи
неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість
роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня,
як це передбачено статтею 53 КЗпП України.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може
бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи
шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з
дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП України.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2016 рік (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при
однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням
тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 рік
становитиме:
• при 40-годинному робочому тижні — 2003,0 години;
• при 39-годинному робочому тижні — 1957,8 годин;
• при 38,5-годинному робочому тижні — 1932,7 годин;
• при 36-годинному робочому тижні — 1807,2 годин;
• при 33-годинному робочому тижні — 1656,6 годин;
• при 30-годинному робочому тижні — 1506,0 годин;
• при 25-годинному робочому тижні — 1255,0 годин;
• при 24-годинному робочому тижні — 1204,8 годин;
• при 20-годинному робочому тижні — 1004,0 годин;
• при 18-годинному робочому тижні — 903,6 годин.

Заступник Міністра – керівник апарату

№ 16 (100), 17 серпня 2015

В. Іванкевич

29

Кількість днів, що передують святковим
та неробочим, у які тривалість робочого
дня (зміни) при 40-годинному тижні
зменшується на 1 годину (число місяця, в
яке скорочується тривалість робочого дня)

40-годинному робочому тижні

39-годинному робочому тижні

38,5-годинному робочому тижні

36-годинному робочому тижні

33-годинному робочому тижні

30-годинному робочому тижні

25-годинному робочому тижні

24-годинному робочому тижні

20-годинному робочому тижні

18-годинному робочому тижні

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

3
4

Кількість календарних днів
Кількість святкових днів і днів
релігійних свят (число місяця, на яке
припадає свято)
Кількість вихідних днів
Кількість днів, робота в які не
проводиться
Кількість робочих днів

Показники

1
2

№
з/п

68,4

76,0

91,2

95,0

114,0

125,4

136,8

146,3

148,2

151,0

1
(6)

Березень
1
(7)

22

9

8

1
(8)

31

Квітень
—

21

9

9

—

30

Травень
30

Червень

—

19

12

9

1
(27)

20

10

8

3
2
(1, 2, 9) (19, 28)

31

—

21

10

10

—

31

Липень

75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

168,0

79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

175,0

75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

168,0

68,4

76,0

91,2

95,0

114,0

125,4

136,8

146,3

148,2

152,0

72,0

80,0

96,0

100,0

120,0

132,0

144,0

154,0

156,0

159,0

75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

168,0

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

—

21

8

12
19

8

10

—

2
(1, 7)

Січень
29

Лютий

31

Серпень
79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

175,0

1
(23)

22

9

8

1
(24)

31

Вересень
79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

176,0

—

22

8

8

—

30

Жовтень
72,0

80,0

96,0

100,0

120,0

132,0

144,0

154,0

156,0

159,0

1
(13)

20

11

10

1
(14)

31

79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

176,0

—

22

8

8

—

30

Листопад

30
79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

176,0

—

22

9

9

—

31

Грудень
903,6

1004,0

1204,8

1255,0

1506,0

1656,6

1807,2

1932,7

1957,8

2003,0

5

251

115

105

10

366

2016
рік

Додаток
до листа
20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено, що
до демобілізованих працівників, які вчасно не стали до
роботи без поважних причин,
можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення, у тому
числі і звільнення, у загальному порядку.

Про застосування дисциплінарних стягнень
до працівників за прогул без поважних причин
Юридичним департаментом Міністерства <...> розглянуто лист і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого
періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони
працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата
таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не
більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони
працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата
таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 105).
Працівники, звільнені з військової служби в запас (демобілізовані), які не продовжують
військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, з урахуванням
часу перевезення до місць проживання (перебування) мають стати до роботи.
До працівників, які без поважних причин вчасно не стали до роботи, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу (в
тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних
причин.
Звільнення за прогул без поважних причин — це дисциплінарне стягнення. Застосовуючи його, слід додержуватися встановлених законодавством про працю вимог щодо порядку
застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, відповідно до статті 149 КЗпП власник або
уповноважений ним орган до застосування дисциплінарного стягнення повинен зажадати
від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
У табелі обліку використання робочого часу відсутність на роботі з поважних причин доцільно відмічати умовним позначенням «І» — інші причини неявок, а відсутність на роботі
без поважних причин — умовним позначенням «ПР» — прогул.
Застосування роботодавцем дисциплінарних стягнень до працівників є його правом.
Одночасно інформуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту
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ЛИСТ
від 10 червня 2015 р. № 231/06/186-15

Щодо працівників, призваних на військову службу
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення
мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або
до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце
роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Зазначені норми передбачають, що між роботодавцем та працівником зберігаються трудові відносини, а працівник лише увільняється від виконання виробничих або службових
обов’язків.
Слід зазначити, що законодавством про працю обмеження для роботодавця щодо заміщення посади на період тимчасової відсутності основного працівника не встановлені.
На підставі статті 23 КЗпП на місце працівника, призваного на військову службу під час
мобілізації, може бути прийнятий інший працівник з укладенням із ним строкового трудового договору на час перебування основного працівника у Збройних силах України.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП підставами припинення трудового
договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами у трудовому договорі строк.
Працівник, який після демобілізації заявив роботодавцю про намір повернутися на своє
місце роботи, стає до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, на підставі
відповідного розпорядчого акта роботодавця.
Датою звільнення працівника, що працював на цій посаді за строковим трудовим договором, буде останній день перед днем, в який основний працівник стає до виконання
обов’язків, передбачених трудовим договором, що повинно бути відображено у розпорядчому акті роботодавця.
Щодо питання внесення запису до особових карток радимо звернутися за відповідною
інформацією до Міністерства оборони України.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено, що
на місце працівника, призваного на військову службу під
час мобілізації, може бути
прийнятий інший працівник,
але за умови укладення з
ним строкового трудового
договору на час перебування основного працівника у
Збройних силах України.

О. Туліна
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Соціальне страхування:
рахуємо по-новому
середню зарплату
Уряд затвердив новий порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Він кардинально відрізняється від попереднього. Отож, з’ясуємо, що з’явилося нового та які ще
нововведення можуть чекати нас найближчим часом.
1 січня 2015 року набрала чинності нова
редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105), де було запроваджено
нові підходи до розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності
та пологах для осіб, страховий стаж яких менше
шести місяців протягом попередніх 12 календарних місяців, а також «анонсовано» нові правила врахування виплат для обчислення середньої зарплати. Тому було очевидно, що Порядок
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок
№ 1266), зазнає змін. І ось постановою КМУ від
26 червня 2015 р. № 439 Порядок № 1266 було
викладено в новій редакції (повний текст цього
документа був опублікований у вкладці з
нормативно-правовими актами № 14 (98) газети «Консультант Кадровика»).
Зміни набрали чинності 4 липня 2015 року.
І з огляду на роз’яснення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП), які надавалися ним листом від 17 січня 2015 р. № 2.4-17-92 новий Порядок № 1266 слід застосовувати для розрахунку
виплат за страховими випадками, які настали з
4 липня 2015 р.. По тим страховим випадкам,
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які настали до 4 липня 2015 р., середню зарплату слід розраховувати по-старому.
Нагадаємо, що у згаданому листі ФСС з ТВП зазначав, що за страховими випадками (допомога
по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагiтностi
та пологах, допомога на поховання), якi настали
до 31 грудня 2014 р. включно, при визначенi права на матерiальне забезпечення та його розмiру
необхiдно керуватися нормами Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соцiальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатностi та витратами, зумовленими похованням» вiд 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ.

Порядок № 1266
став зручнішим для роботи
Перше, що слід відзначити у новій редакції
Порядку № 1266 — його нова структура, завдяки якій він став простішим для застосування на
практиці. Адже його стара редакція була складною для розуміння, оскільки будувалася відповідно до покрокового алгоритму обчислення середньої зарплати і, як наслідок, в одному розділі
було зібрано всі норми, які стосувалися обчислення середньої зарплати за всіма видами соціального страхування з багатьма винятками.
Нова редакція Порядку № 1266 також передбачає обчислення середньої зарплати за всіма
видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, але тепер він містить
спільні для всіх видів «загальні положення»
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і поділений на розділи відповідно до видів
страхування, які визначають особливості обчислення середньої зарплати:
— для розрахунку виплат за страхуванням на
випадок безробіття та для добровільно застрахованих осіб за всіма видами соціального страхування (від нещасного випадку на виробництві, на випадок безробіття та з тимчасової
втрати працездатності);
— для розрахунку виплат за страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності за цим видом страхування);
— для призначення допомоги по вагітності та
пологах (далі — «декретних»), допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця.
Це значно полегшить роботу з Порядком
№ 1266, зокрема, бухгалтерам.
Розглянемо детальніше зміни, які стосуються
обчислення середньої зарплати для призначення «декретних» та лікарняних.
Загальний принцип обчислення середньої заробітної плати для оплати лікарняних та «декретних» не змінився: визначається середньоденна зарплата за розрахунковий період, яка
множиться на кількість днів, які підлягають
оплаті. Але змінився порядок визначення розрахункового періоду та кількості днів, які підлягають оплаті.

Обчислення середньої зарплати
для призначення «декретних»
та лікарняних
Розрахунковий період — 12 календарних місяців
Одне з найперших нововведень, яке Законом
№ 1105 запроваджено лише для окремих категорій застрахованих осіб, але яке Порядком
№ 1266 поширено на всіх застрахованих осіб —
новий розрахунковий період.
Зокрема, розрахунковим періодом, за який
обчислюється середня зарплата для обчислення
лікарняних та «декретних», є 12 календарних
місяців перебування у трудових відносинах (з
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першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що
передують місяцю, в якому настав страховий
випадок.
З розрахункового періоду не виключаються
вихідні, святкові та дні, робота в які не проводиться. Тобто, якщо працівник працює більше
12 календарних місяців, то середня зарплата визначатиметься шляхом ділення доходу за 12
останніх календарних місяців на 365. В інтернеті можна знайти «експрес-коментарі», в яких
зазначається, що мовляв тепер лікарняні визначаються аналогічно відпускним. Але зверніть
увагу, що таке твердження не відповідає дійсності — адже при обчисленні відпускних, святкові та дні, робота в які не проводиться, виключаються з розрахункового періоду.
З розрахункового ж періоду для обчислення
лікарняних і «декретних» виключаються лише
дні поважних причин відсутності на роботі (ці
причини ми розглянемо трохи нижче).
Норму «за останнім основним місцем роботи» слід розуміти так, що до уваги не беруться
дані за попереднім місцем роботи (про сумісників йтиметься далі). Це означає, що якщо працівник працює менше 12 календарних місяців,
то розрахунковий період буде менше — розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до
першого числа). Наприклад, якщо працівник
працює з 15 січня 2015 р., а страховий випадок
настав 12 серпня, то розрахунковим періодом
буде лютий – липень 2015 року.
Цим самим вирішено давній спір про те, як
бути, якщо працівника прийнято на роботу в
перший робочий день місяця, який не є 1-им
числом. Наприклад, 1-ше число місяця — це
неділя, а перший робочий день — понеділок.
У такому разі такий місяць не входитиме в
розрахунковий період. Раніше з цього приводу ФСС з ТВП і Міністерством соціальної політики України надавалися суперечливі роз’яснення.
У разі, коли застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за останнім основним місцем роботи,
розрахунковий період визначається за фактич-
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но відпрацьований час (календарні дні) перед
настанням страхового випадку.
Оплата — за календарні дні
«Декретні», як і раніше, оплачуються у календарних днях. Але тепер в календарних днях
оплаті підлягають і лікарняні. Це є другим важливим нововведенням нового Порядку № 1266.
Тобто графік роботи працівника чи підприємства відтепер до уваги не береться. Оплаті підлягають дні тимчасової непрацездатності, які
припадають і на вихідні, і на святкові та дні, робота в які не проводиться, у т. ч. й перші 5 календарних днів за рахунок роботодавця.
Нові поважні причини
Дні відсутності працівника на роботі з поважних причин виключаються з розрахункового періоду. Але тепер перелік поважних причин розширено. Поважними причинами є:
— тимчасова непрацездатність;
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
— відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку
за медичним висновком;
— відпустка без збереження заробітної плати — новий вид.
Порядок № 1266 не містить жодних застережень щодо виду відпустки без збереження заробітної плати. Отже, до поважних причин
належать відпустки, які надаються згідно зі статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.
Доходи, що враховуються до розрахунку
Для обчислення середньої зарплати за розрахунковий період враховується заробітна плата
(дохід, грошове забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові
внески на відповідні види загальнообов’язкового
державного соціального страхування незалежно від того, чи обкладаються вони податком на
доходи, як було раніше. Але оскільки з розрахункового періоду виключаються дні «декретних»
та лікарняних, то хоча на ці виплати і нараховується єдиний внесок, вони до розрахунку не
приймаються.
Скасовано норму про те, що заохочувальні та
компенсаційні виплати враховуються пропор-
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ційно, якщо вони нараховані у місяці, який через поважні причини відпрацьовано неповністю. Тепер ті чи інші виплати не враховуватимуться лише, якщо місяць повністю виклю чається з розрахункового періоду.
У новій редакції Порядку № 1266 збереглася
норма, що якщо у розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку або
страховий випадок настав у перший день роботи, то середня зарплата визначається зі встановленої їй тарифної ставки (посадового окладу)
або її частини, встановленої на день настання
страхового випадку. І запроваджено нову норму — якщо тарифна ставка (посадовий оклад)
не встановлюється, розрахунок проводиться,
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на
день настання страхового випадку. В обох випадках для визначення середньоденної зарплати вони діляться на 30,44.

Якщо страховий стаж
менше 6 місяців
Законом № 1105 запроваджено нові правила
обчислення середньої зарплати для осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 календарних місяців менше 6 місяців. І ця норма також
знайшла своє відображення у п. 29 нової редакції Порядку № 1266. У таких випадках середня
зарплата визначається для розрахунку:
— допомоги по тимчасовій непрацездатності
(крім тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;
— допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір

35

ОПЛАТА ПРАЦІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Ці нововведення стосуються, зокрема:
— осіб, які вперше приймаються на роботу;
— осіб, які вже працювали, але прийняті на
роботу на нове підприємство;
— осіб, які працюють на підприємстві, але
часто перебуваються у відпустках без збереження заробітної плати, на підприємстві має місце
простій чи інші обставини, за яких заробітна
плата не нараховується і, як наслідок, не нараховується єдиний внесок.
У таких осіб слід витребувати довідку ОК-7
про страховий стаж з органів Пенсійного Фонду
України.

Виплати сумісникам
Сумісники мають право на оплату лікарняних
і «декретних» за місцем роботи за сумісництвом
з тих же підстав і на тих же умовах, що й раніше.
Але є й одне нововведення. Пунктом 30 Порядку
№ 1266 встановлено, що коли на момент настання страхового випадку застрахована особа
працює за сумісництвом, розрахунковий період
у такому разі визначається за кожним місцем
роботи окремо. Тобто, якщо за основним місцем
роботи працівник працює, наприклад, чотири
роки, а за сумісництвом чотири місяці, то за
основним місцем роботи розрахунковий період
буде 12 місяців, а за сумісництвом — чотири.
Сумісникам страхові виплати нараховуються,
як і раніше, на основі завіреної за основним місцем роботи копії листка непрацездатності. Залишилася чинною і умова, що сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за
місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи і за місцем (місцями) роботи за
сумісництвом не має перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (на даний час — 20 706 грн).

Обмеження лікарняних
та «декретних»
У новій редакції Порядку № 1266 знайшли
своє відображення ті ж самі обмеження, що й
запроваджені Законом № 1105, і мало відрізняються від тих, що діяли раніше, зокрема:
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— сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною
або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску
(на даний час — 20 706 грн);
— сума допомоги по вагітності та пологах у
розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку;
— середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати
максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний
день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44).

Інші виплати за рахунок коштів
фондів соцстрахування
Середня заробітна плата (дохід) для призначення:
— допомоги по безробіттю;
— страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності);
— страхових виплат для добровільно застрахованих осіб — обчислюється робочими органами фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування з використанням
даних реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 31 Порядку № 1266).
З цього випливає, що таким особам не потрібно
видавати довідки про середню зарплату для передачі до фондів.
Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим
договором) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (за новою формою) надається лише у
разі, коли відомості про застрахованих осіб Дер-
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жавного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не містять
усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати (винагороди за цивільноправовими договорами). Такі дані за відповідні
періоди надаються роботодавцем протягом
п’яти робочих днів за зверненням органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або застрахованої особи. Водночас пам’ятайте, що у разі, якщо довідку про
заробітну плату вимагає працівник, то роботодавець зобов’язаний її надати відповідно до
ст. 49 Кодексу законів про працю України (незалежно від того, навіщо вона потрібна працівникові).

Заповнення зворотного боку листка непрацездатності
На зворотному боці листка непрацездатності
табельник або уповноважена особа заповнює
перший розділ, у якому має вказувати, зокрема,
дати початку і закінчення періоду непрацездатності із зазначенням неробочих днів за період
непрацездатності, що відповідають графіку роботи працівника.
З огляду на те, що тепер оплаті підлягають календарні дні тимчасової непрацездатності, то

ОПЛАТА ПРАЦІ

слід вказати дати початку і закінчення періоду
непрацездатності та загальну кількість календарних днів за період непрацездатності, що підлягають оплаті.
Другий – третій розділи слід заповнювати як
звичайно.
Четвертий розділ «Довідка про заробітну плату» заповнюється бухгалтерією. У цьому розділі
вказують відомості про доходи і власне суму допомоги. У листку непрацездатності для цього
відведено шість рядків — відповідно до кількості
місяців розрахункового періоду по-старому. Тепер він — 12 місяців. Тому не буде помилкою,
якщо до листка непрацездатності буде прикладено розрахунок допомоги на окремому листку,
завірений керівником та бухгалтером, як це
було передбачено попередньою редакцією Порядку № 1266. А в лікарняний листок можна
вписати лише підсумкові дані. Оскільки старі
листки непрацездатності буде використано не
скоро, то деякий час і кадровикам, і бухгалтерам
треба буде пристосовуватися до таких правил
його заповнення.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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«Поствідпускний синдром»:
як його подолати та змусити
себе працювати
Усе приємне має звичай закінчуватися занадто швидко. Ось і з відпусткою те ж
саме. Повертаємося з відпочинку енергійні, відпочилі й якийсь час нам ще за
інерцією здається, що життя навколо таке безтурботне... Але відпустка пролетіла
й вам знову доводиться налаштовуватися на «робочий» режим, а ще й починає
здаватися, що за час вашої відсутності на роботі проблем тільки додалося і всі
справи раптом якось навалилися разом. Але це насправді вам тільки здається —
психологи називають такий стан «поствідпускним синдромом» й ми наразі
з’ясуємо, чому він виникає та, найголовніше, як його подолати за невеликий проміжок часу і допомогти це зробити іншим працівникам.

Симптоми та причини
«Поствідпускний синдром» — це не хвороба,
а лише відповідний психологічний стан, який
являє собою виникнення комплексу неприємних емоційних і фізичних відчуттів, пов’язаних
з переходом від одного ритму життя (відпускного) до іншого (робочого).
Його основні симптоми — сонливість, неуважність, неможливість сконцентруватися на
завданні, зниження мотивації та продуктивності
праці, апатія, безсоння. Природно, що такий
стан працівників загрожує підприємству не найкращими результатами. Тим більше, якщо врахувати, що негативні емоції, песимізм та апатія
поширюються в колективах подібно вірусній інфекції: швидко і не шкодуючи нікого. Внаслідок
цього прояви синдрому спостерігаються як у рядових співробітників, так і у керівників; як у трудоголіків, так і у страшенних ледарів. Отож, давайте розберемо, чому ж так відбувається?
Не дивуйтеся, але відпочинок у відпустці —
це також стрес для нашого організму. І цей стрес
тим сильніше, чим далі ми їдемо від звичного
місця проживання. І якщо вдатися до аналізу, то
це таки цілком логічна реакція нашого організ-
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му, нехай навіть і на відпочинок — адже у відпустці він змушений пристосовуватися до нового розпорядку дня, звикати до іншої води (що є
надзвичайно важливим) і, можливо, їжі, адаптуватися до нових незвичних кліматичних умов, а
іноді й перелаштовувати свої біологічні ритми
внаслідок зміни часових поясів. Звісно, усі вищезазначені фактори обов’язково призведуть до
певних негативних наслідків для нашого організму — просто для когось вони будуть відчутні
одразу, а хтось може взагалі не звернути увагу
на їх появу, оскільки у кожної людини організм
по-різному реагує на згадані зовнішні зміни.
Після повернення з відпустки нас очікують
зворотні процеси. І розслабленому, вже звиклому до якихось інших, подекуди й більш здорових
умов (наприклад, внаслідок регулярного харчування, достатнього часу на сон тощо), організму
необхідно знову перебудуватися на колишній
режим. На жаль, ми часто завантажуємо свій
відпочинок дуже щільно й повертаємося додому
безпосередньо перед виходом на роботу. У такому випадку психологічна перебудова накладається на фізіологічну й стрес відповідно збільшується: організм вимагає додаткових ресурсів,
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внаслідок чого і з’являються перераховані вище
симптоми.
І з фізичної, і з психологічної точки зору нашому організму безумовно потрібен певний час
для того, щоб перебудуватися з режиму відпочинку на режим активної професійної діяльності.
Цей період суто індивідуальний: хтось здатний
відновитися за кілька днів, а комусь на «розкачування» необхідні тижні. Впливає і вік — чим
старше ми стаємо, тим складніше перебудовуватися, і, відповідно, тим більше часу для цього
потрібно. Також за статистичними даними вбачається, що чоловіки більш схильні до розвитку
«поствідпускного синдрому», натомість як жінки адаптуються швидше і успішніше.

Профілактичні заходи
Поствідпускна депресія також є свідченням
можливої «нелюбові» людини до своєї роботи. У
результаті багато «вчорашніх відпускників» через це намагаються змінити й місце роботи. За
даними деяких аналітичних компаній, більше
половини всіх заяв про звільнення пишеться
саме після відпустки. Відбувається це внаслідок
того, що при виході на роботу з відпустки багато людей помічають, чим саме ця робота їх не
влаштовує, тобто те, що вони так старанно від
себе приховували. І це ще одна причина не кидатися відразу на амбразуру — витратьте перші
робочі дні на роздуми про причини, які викликають неприязнь до вашої роботи (занадто багато рутини, велика відповідальність, висока
планка для професійного зростання тощо), а також на огляд нових перспектив. Напевно ви вже
чули, що ходити на роботу, яка вас з багатьох
причин не влаштовує, — значить шкодити своєму здоров’ю. З іншого боку, причини негативного ставлення до роботи саме у поствідпускний
період досить часто бувають надуманими —
коли відбувається перебудова з режиму відпочинку на режим праці будь-яка робота може
здаватися неприємною.
Отож, перш ніж писати заяву про звільнення
з роботи після відпустки — варто усе ретельно
обміркувати (адже скоріш за все через пару тижнів такі думки вже не будуть вас турбувати), а
про полегшення післявідпускного періоду ради-
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мо подбати ще до виходу у відпустку. А допомогти у цьому процесі можуть наступні профілактичні заходи.
1. Обрання «свого» місця та виду відпочинку.
Окрім врахування матеріальних витрат, які
ви можете собі дозволити у відпустці, під час обрання місця та виду відпочинку вирішальними
мають бути саме ваші особисті переваги (а не,
наприклад, вподобання ваших колег по роботі):
хтось увесь рік мріє про кілька тижнів пасивного «нічогонероблення» на пляжі під пальмою чи
у гамаку на дачі, хтось готується підкорити нові
гірські вершини, а хтось вирушає за новими
враженнями в автобусний екскурсійний тур. Визначити оптимальний для вас вид відпочинку
можете тільки ви самі, а слідувати традиціям,
що склалися на вашому підприємстві, аби потім
було що розповісти співробітникам, не варто.
2. Визначення оптимальної кількості днів
відпустки.
Кожен із нас знає, скільки днів йому необхідно для того, щоб повноцінно відпочити. Психологи рекомендують ділити річну відпустку на
дві рівні частини — враховуючи чинне законодавство про працю, з роботодавцем цілком можна домовитися про поділ щорічної відпустки на
частини (адже відповідно до ч. 6 ст. 79 Кодексу
законів про працю України та ч. 1 ст. 12 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14
календарних днів — отож, ніщо не заважає вам
узяти одну частину тривалістю 14 календарних
днів, а згодом другу — тривалістю 10 календарних днів). Найкраще відпочивати в зимовий і
літній періоди: саме в цей час наше тіло та мозок потребують зміни обстановки. За два тижні
чи 10 днів людина встигає достатньо відпочити,
але не занадто розслабитися. Дорослій людині
цього періоду достатньо, щоб пройти адаптацію
до зміни кліматичних умов. Крім того, добре
впливають на працездатність невеликі вихідні
по 3 – 4 дні — у такому випадку ви не встигаєте
втомитися від сірих буднів і робочої обстановки
(тобто можна узяти, наприклад, влітку частину
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щорічної відпустки тривалістю у 14 календарних днів, а дні, що залишилися, «вибирати» частинами протягом робочого року.
3. Завчасне «резервування» кількох днів на
адаптацію.
Ніколи не беріть путівки і квитки винятково
від самого початку і до останнього дня відпустки: після повернення з відпочинку у вас обов’язково повинно залишитися кілька днів на
адаптацію.
4. Попередження співробітників та клієнтів про свою відпустку.
За тиждень до відпустки слід нагадати керівникові, партнерам і клієнтам про терміни своєї
відсутності — аби, по-перше, вони не турбували
вас протягом відпустки дзвінками на мобільний,
а по-друге, щоб після повернення з відпустки не
жахнутися від нескінченної кількості листів у
електронній скринці із запитанням «чому ви
мені не відповідаєте?» (можливо, навіть варто
поставити автоматичну відповідь-повідомлення
із зазначенням причини вашої відсутності, дати
повернення на роботу та координатами співробітника, який тимчасово виконуватиме ваші
обов’язки, поки ви перебуваєте у відпустці).
5. Передавання справ на час відпустки.
Не забути узгодити з керівником, кому зі співробітників ви маєте передати свої обов’язки на
час відпуски. Коли такого працівника буде визначено, для нього необхідно підготувати детальні
письмові інструкції на кшталт: «Що робити,
якщо ...?». При цьому намагайтеся якомога детальніше, скрупульозно й водночас просто описати можливі варіанти розвитку подій та дії, які
необхідно вживати в тому чи іншому випадку.
6. Завершення поточних справ.
Перед відпусткою «закрийте» всі свої недоробки, аби при поверненні на роботу вас не дратувала купа невирішених завдань та паперів,
про сутність яких ви вже встигнете забути.
7. Визначення дня виходу на роботу.
Якщо можливо, то намагайтеся розпланувати
свій відпочинок так, щоб перший робочий день
після відпустки випадав на середину тижня, а не
на понеділок. Адже початок робочого тижня це
завжди стрес, а після відпустки — подвійний. За
можливості оберіть такі дати закінчення від-
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пустки, аби почати роботу в середу або четвер.
Вийшовши на роботу, наприклад, в четвер, ви
зможете за два дні увійти в курс справ, а за вихідні — систематизувати отриману інформацію
і спланувати свої подальші дії. Окрім того, наближення вихідних буде піднімати вам настрій у
перші робочі дні після відпустки.
8. Планування робочих справ на перші кілька днів після відпустки.
Вихід на роботу після відпустки повинен супроводжуватися чітким плануванням часу аж до
дрібниць і розподілом робочого навантаження.
Адже скоріш за все, поки ви відпочивали, справи
накопичилися (навіть якщо хтось зі співробітників і виконував ваші обов’язки), а тому слід ретельно розпланувати свій робочий час, виконуючи одне завдання за іншим, а не хапаючись у
паніці за все відразу. Звісно, першочергово приділяйте увагу вирішенню основних проблем, а вторинні справи, як пил на підвіконні, «приберете»
пізніше. І обов’язково кожну годину по кілька
хвилин відволікайтеся, особливо, якщо у вас сидяча робота — зробіть чашечку кави, поспілкуйтеся зі співробітниками тощо. І не засиджуйтеся
на роботі (бажано — ніколи, але якщо так не виходить, то хоча б у перший тиждень після відпустки) — використовуйте на обідню перерву всю
годину й підіть вчасно додому.
9. «Заборона» побутових справ.
У перший тиждень повернення з відпустки не
влаштовуйте вдома генерального прибирання,
великого прання чи приготування їжі на кілька
днів наперед. Продовжуйте відпочивати — почитайте книгу, подивіться гарний фільм, зустріньтеся з друзями тощо. Побутові справи
можуть почекати кілька днів — з ними ви впораєтеся набагато швидше, пройшовши період
перебудови з режиму відпустки на режим роботи та перебуваючи у гарному настрої.
10. Забезпечення достатнього часу для сну.
Відразу після повернення з відпустки вкрай
необхідно добре виспатися — можливо, прийняти легке снодійне, і спати стільки, скільки побажає організм. Після такої «сплячки» до звичного розкладу дня легко повернутися. Так чи
інакше, перші дні після відпустки намагайтеся
рано засинати і рано прокидатися, адже адап-
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тивні функції повністю відновлюються тільки в
стані спокою.

Детальне планування
За двотижневою поїздкою, швидше за все, ховаються місяці підготовки та планування бюджету. Ось так само, як ви плануєте матеріальні
витрати, слід зробити і зі своїм часом — як робочим, так і особистим.
Правильне планування допоможе уникнути
відчуття, ніби на вас за один раз звалилася відразу тисяча термінових справ. Від цього залежить якість відпочинку, і, відповідно, ефективність і продуктивність роботи після повернення.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Під час планування рекомендовано скласти
список важливих справ, які необхідно завершити ще до від’їзду (окремо список для роботи,
окремо для особистих справ), що потрібно зробити під час відпустки та які справи потрібно
почати одразу після неї. При цьому розставляти
справи найкраще в порядку зниження пріоритетності — тобто першою має бути найважливіша, за нею — менш важлива і т. д.. Для спрощення вибудовування списку можна використовувати відому матрицю Ейзенхауера, яка дозволяє
легко і грамотно розставити пріоритети, а в подальшому — швидко класифікувати нові завдання (див. Зразок).
Зразок

в а ж л и в і с т ь

Матриця Ейзенхауера

Б

А

Важливо, але не терміново
ПЛАНУВАТИ

Терміново та важливо
ВИКОНУВАТИ

Г

В

Не терміново і не важливо
НЕ ВИКОНУВАТИ

Терміново, але не важливо
МІНІМІЗУВАТИ

т е р м і н о в і с т ь

Усі завдання розглядаються за двома критеріями: важливість і терміновість. Таким чином,
виходить чотири категорії, які і являють собою
пріоритети виконання.
Квадрант А — термінові і важливі завдання. Це важливі завдання, які треба було виконати «на вчора». Ними необхідно зайнятися в першу чергу, особливо перед відпусткою. До них
зазвичай належать невідкладні справи на
кшталт проектів, у яких наближаються терміни
здачі.
Квадрант Б — не термінові, але важливі.
Це завдання, які мають високу важливість, але
є час підготуватися до їх вирішення. Їх необхід-
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но планувати. В ідеалі, цей квадрант має бути
робочим, оскільки тільки у разі відсутності терміновості можна якісно вирішити важливе завдання. Сюди можна віднести планування нових проектів, оцінку отриманих результатів,
превентивні заходи, налагодження відносин,
визначення нових перспектив та альтернативних проектів.
Квадрант В — термінові, але не важливі. Це
завдання, важливість яких невисока, але вже «підтискають» терміни. Їх необхідно виконати і більше не допускати терміновості. І вони обов’язкові
для виконання перед відпусткою, якщо, звісно, ви
не хочете, щоб під час заслуженого відпочинку
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вас турбували телефонними дзвінками з офісу. До
таких справ належать: термінові, але завчасно не
заплановані зустрічі, розгляд невідкладних матеріалів, маленькі справи, які виникли непередбачувано (наприклад, кілька телефонних дзвінків,
які треба здійснити для з’ясування певних деталей поточного проекту).
Квадрант Г — не термінові і не важливі.
Це — завдання–сміття, поглиначі часу, яких слід
просто позбутися. У цьому квадраті знаходяться
найприємніші справи, оскільки високою важливістю (а отже — і відповідальністю) вони не володіють, та й виконувати їх можна не поспішаючи. До них відносяться: рутинна робота, деякі
листи і дзвінки, «прогулянки» у соцмережах під
надуманим приводом збирання певної інформації тощо.
Продумайте все до дрібниць, що необхідно купити, які документи оформити, яким транспортом
дістатися до місця відпочинку, які місця потрібно
відвідати і т. п.. До речі, список важливих справ
можна скласти прямо в квадратах матриці — так
буде краще видно пріоритети. У ході виконання
завдань необхідно відзначати їх у списку.
І пам’ятайте, що як мінімум два тижні вам
знадобитися для того, щоб повністю адаптуватися на робочому місці. Тому не поспішайте хапатися відразу за все підряд і звалювати на себе
непосильну ношу — адже таким чином, ви знову
втомитеся і у вас оселиться відчуття того, що ви
взагалі не відпочивали. Дозвольте своєму організму плавно налаштуватися на робочий ритм.

Поради для керівників
Легкість «повернення на посаду» також залежить від роду діяльності людини і ступеня його
відповідальності на роботі. Краще за всіх почуваються після відпустки працівники, які не несуть особливої відповідальності на робочому
місці. А ось керівники після відпустки найчастіше продовжують відчувати себе вичавленими
як лимон.
Багато хто вважає, що під час відпустки треба
повністю відключатися, інакше хорошого відпочинку не вийде. І в результаті відчувають мало
не почуття провини, коли під час відпустки думають про роботу.
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Але якщо керівник за своїм психологічним
складом є людиною контролюючою, то без знання того, що відбувається на підприємстві, йому
складно розслабитися, а значить, і відпочити.
Щоб не «прокручувати» думки про роботу постійно, краще заздалегідь чітко структурувати
час, який ви готові відвести роботі, перебуваючи у відпустці.

Приклад
Директор великого підприємства, якому
нелегко делегувати повноваження навіть
на короткий проміжок часу, чітко спланував час роботи в період відпустки ще до її
початку. Всі питання управління підприємством він розділив на дві частини: ті, що
все ж можна було делегувати конкретним
топ-менеджерам, оскільки навіть і допущені ними помилки не вплинули б кардинально на стан справ підприємства, і ті,
вирішення яких він залишив за собою, призначивши на час своєї відсутності відповідальних працівників. З кожним з них він
домовився про конкретний час виходу на
зв’язок. Зазвичай, на такі переговори у нього йшло близько години на день: півгодини
вранці й стільки ж увечері. Решту часу його
голова була вільна — він відпочивав.

Однак деяким керівникам і такого планування виявляється недостатньо — навіть організувавши бізнес-процеси, вони все одно не можуть
повністю забути про справи і розслабитися.
Саме таким людям підходять екстремальні види
спорту, стрибки з парашутом, гонки на автомобілях у позашляхових умовах, скелелазіння, підкорення гірських вершин, катання на водних
лижах, подолання бурхливих водних перешкод
на байдарках або каное або ж у зимовий період
стрімкий спуск на сноуборді тощо. Для таких
«екстремалів» важливий не тільки адреналін, а
й можливість хоча б на якийсь час відключитися
від виробничих питань. Вони повністю занурюються в іншу діяльність, і для них така напруга реально є відпочинком.
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Але навіть після правильно спланованої і
добре організованої відпустки багато хто скаржиться на погане самопочуття, дратівливість,
тугу і пригніченість. Основна причина поствідпусткової депресії — прагнення відразу
ввійти в роботу. Грамотніше — входити в курс
справи поступово (не повільно, а саме поступово). Організму потрібно фізіологічно і психологічно перебудуватися, звикнути до нового
ритму.
Дуже важливо не поспішати приймати важливі відповідальні рішення, не встигнувши повністю увійти в курс справи. Як показує досвід,
сильний стрес керівника часто пов’язаний не з
фізіологічними наслідками адаптації (наприклад, зі зміною часових поясів, клімату), а з помилковими рішеннями, поспішно прийнятими
відразу після повернення — наприклад, підписання у перший же день після відпустки важливих контрактів, умови яких, як може згодом
з’ясуватися, були далеко не найвигіднішими.
Щоб відчувати себе дійсно відпочившим й ефективно включитися в роботу, потрібно скласти
свій власний звід правил, який підходить саме
вам, і йому слідувати.

Допомога підлеглим
Які поради можна дати керівникам, чиї підлеглі щойно повернулися з відпустки? Беручи
до уваги, що «поствідпускний синдром» —
об’єктивно обумовлений стан, майте у своєму
арсеналі управлінських інструментів і такі, які
допоможуть вашим співробітникам максимально ефективно пройти цей складний, але недовгий період, зокрема:
— згадайте себе, можливо, і ви переживали те
ж саме — якщо так, то, швидше за все, у вас є
якісь варіанти рішень цієї проблеми, які ви можете спробувати застосувати і до своїх підлеглих;
— зверніть увагу на індивідуальні особливості співробітника — можливо, комусь можна дозволити приходити на півгодини пізніше протягом декількох днів, а іншому — навпаки,
раніше йти додому;
— «підкиньте» співробітнику нову ідею або
проект, який захопить його і змусить мобілізувати свої ресурси;
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— не завантажуйте людей з «поствідпускним
синдромом» монументальними або терміновими справами — нехай вони самі планують свій
робочий час і виконують більш приємні й цікаві
для них завдання, адже на це можна виділити
декілька днів після відпустки;
— як свідчить практика, на деяких підприємствах таки навпаки, в перші дні після відпустки
працівникові дають надзвичайно збільшене навантаження, а потім його поступово знижують —
це іноді допомагає швидко увійти в «робочий
ритм», але пам’ятайте, що такий варіант підійде
тільки стресостійким працівникам;
— запропонуйте додатково оплачувані проекти — адже грошове заохочення є дуже ефективний методом для відродження інтересу до роботи, особливо після відпочинку, коли коштів, як
правило, не вистачає вже й на поточні потреби;
— якщо ви бачите, що працівник не справляється зі своїми обов’язками, і, крім того, у нього наявні явно виражені симптоми «поствідпускного синдрому», подумайте, що ще ви
можете зробити, аби допомогти йому подолати
цей стан — можливо, когось поверне до роботи
відрядження в інше місто?
Окрім вищезазначеного, якщо, наприклад, у
відпустку йшли всім колективом (що останнім
часом доволі часто застосовується на невеликих
підприємствах), можна після повернення організувати корпоративний похід на природу або
якийсь тренінг. Такі заходи дозволять співробітникам обмінятися враженнями про минулу відпустку в неформальній обстановці, згадати, як
добре вони вміють разом і відпочивати, і працювати, та допоможе підготуватися до трудових буднів.
Ці прості поради допоможуть впоратися з негативними наслідками «поствідпускного синдрому», а співробітники оцінять вашу турботу
про них. А взаємна повага, розуміння і вдячність
обов’язково принесуть свої плоди у вигляді прибутку підприємства та, можливо, підвищення
заробітної плати чи хоча б виплати премії за
вдалу роботу.

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

На нашому підприємстві проводиться реорганізація й два відділи об’єднують
в один. Чи можна за таких обставин перевести працівника на місце жінки, яка
наразі перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо він на це не погодиться — звільнити його із займаної посади?
Можна, за умови, що скорочується посада
цього працівника.
Якщо змінюється структура підприємства й
скорочується чисельність та/або штат працівників, то вивільнення працівників має здійснюватися згідно з п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) з обов’язковим дотриманням вимог чинного законодавства.
При цьому слід пам’ятати, що згідно зі ст. 42
КЗпП переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення внаслідок змін в організації виробництва і праці надається працівникам з більш високою кваліфікацією й
продуктивністю праці (звісно, порівняльний
аналіз кваліфікації і продуктивності праці має
сенс здійснювати лише за наявності певної кількості працівників, кваліфікацію і продуктивність яких можна порівняти).
За рівних умов продуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
— сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
— особам, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
— працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на цьому підприємстві, в установі, організації;
— працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
— учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551);
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— авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
— працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або
професійне захворювання;
— особам з числа депортованих з України, —
протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
— працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років із дня звільнення їх зі служби;
— особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною (п. 20 ст. 9 Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII);
— Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави, а також нагородженим чотирма і більше медалями «За відвагу» (ст. 11 Закону № 3551);
— громадянам, віднесеним до 1 – 3 категорії
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 7 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28 лютого 1991 р. № 796-XII);
— ветеранам військової служби — на тій роботі, на яку вони були зараховані вперше після
звільнення з військової служби (п. 15 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і де-
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яких інших осіб та їх соціальний захист» від
24 березня 1998 р. № 203/98-ВР).
Про майбутнє вивільнення за п. 1 ст. 40
КЗпП працівників необхідно персонально попередити не пізніше, ніж за два місяці (цей
строк не підлягає продовженню на період тимчасової непрацездатності працівника або перебування його у відпустці). Таким чином, працівники, яких попереджено про подальше звільнення,
продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну плату.
Відповідно до ст. 492 КЗпП, одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників роботодавець повинен запропонувати
працівникові роботу за відповідною професією, і тільки якщо такої роботи немає, —
іншу роботу, що є на підприємстві (навіть і
нижче оплачувану, але таку, яку працівник
може виконувати з урахуванням його освіти,
кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров’я).
При цьому підприємство не зобов’язане пропонувати роботу більш високого рівня за спеціальністю або за посадою — можливість надання такої роботи визначається загальними
правилами про комплектування кадрів, які
діють на підприємстві. Також слід звернути увагу, що оскільки власник має право самостійно
визначати чисельність і штат працівників, структуру підприємства, законодавством не забороняється здійснювати перегрупування працівників у межах однорідних посад і професій для
залишення на роботі найбільш кваліфікованих.
Тобто, під час такого вивільнення власник або
уповноважений ним орган має право здійснити
перестановку (перегрупування) працівників і
перевести більш кваліфікованого працівника,
посада якого скорочується, на іншу посаду за
його згодою, звільнивши на цій підставі менш
кваліфікованого працівника.
Повертаючись до питання можливості переведення працівника, посада якого скорочується,
на місце жінки, яка наразі перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначимо, що роботодавець у разі
проведення скорочення чисельності або штату
працівників має запропонувати працівникові
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саме «іншу роботу», а не обов’язково вакантну
посаду. Таким чином, працівнику можна пропонувати будь-яку іншу роботу на підприємстві, у
тому числі й за строковим трудовим договором
(як для заміщення тимчасово відсутнього працівника, так i для виконання певної роботи).
Але при цьому слід враховувати, що погодившись на пропозицію роботодавця працювати
надалі за строковим трудовим договором, працівник дещо ризикує — адже жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який
день перервати цю відпустку й вийти на роботу
(тобто працівникові ніхто не може гарантувати,
що він буде забезпечений роботою саме до того
часу, поки дитині жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, не виповниться
трьох років). А внаслідок цього працівник позбавляє себе, зокрема, виплати вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного
заробітку, яка мала б йому бути виплачена відповідно до ст. 44 КЗпП у разі звільнення внаслідок скорочення чисельності чи штату працівників — адже при звільненні у зв’язку із закінченням
строку трудового договору виплату вихідної допомоги не передбачено.
З огляду на викладене, одночасно з пропозицією продовжити роботу за строковим трудовим договором роботодавець має роз’яснити
працівнику й усі можливі негативні наслідки
цього. І аби убезпечити себе у подальшому від
виникнення конфліктних ситуацій, попередження про майбутнє звільнення та пропозицію
щодо переведення слід оформлювати письмово
(у довільній формі), а своє ознайомлення з таким попередженням працівник має засвідчити
підписом та зазначити дату його проведення.
Якщо працівник відмовляється від переведення,
він може вказати про це у попередженні (якщо
працівник не робить цього, його відмову від переведення та від підпису попередження слід засвідчити актом, який складається у довільній
формі) — тоді його звільнення за п. 1 ст. 40
КЗпП буде цілком правомірним. А якщо працівник на переведення погоджується, то він надає
на нього згоду шляхом подання відповідної
заяви роботодавцю.
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Як внести до трудової книжки запис про переведення працівника на іншу
посаду, якщо в ній є запис про прийняття на роботу на наше підприємство
та про прийняття на роботу за сумісництвом на інше підприємство?
Таким же чином, як і запис про прийняття
на роботу.
Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), переведення на іншу постійну роботу на
тому самому підприємстві оформлюється в такому ж порядку, що й прийняття на роботу. Тобто запис про переведення здійснюється таким
чином (див. Зразок):
— у графі № 1 зазначається порядковий номер запису, що вноситься;

— у графі № 2 — дата переведення на іншу посаду (пам’ятайте, що відповідно до п. 2.4. Інструкції № 58 записи про дату прийняття на роботу,
переведення на іншу роботу чи звільнення виконуються винятково арабськими цифрами, при
цьому число та місяць завжди записуються двозначними цифрами, а рік — чотиризначними);
— до графи № 3 вносять безпосередньо сам
запис про переведення (зазначаючи конкретне
найменування професії або посади, на яку було
переведено працівника);
— у графі № 4 зазначають назву документа,
на підставі якого було переведено працівника
(наказ чи розпорядження роботодавця), а також
його дату та номер.
Зразок

...
7
...

...
03
...

...
...
08 2015
...

Переведено на посаду заступника головного

Наказ від 30.07.2015

бухгалтера

№ 232-п

...

Також зверніть увагу на те, що, мабуть, Ви
допустили помилку при заповненні трудової
книжки свого співробітника — запис про роботу за сумісництвом слід було вносити вже після
звільнення з неї працівника (оскільки в одному
реченні треба було зазначити і дату прийняття,
і дату звільнення з роботи за сумісництвом).
Тобто запис про роботу за сумісництвом повинен був мати приблизно такий вигляд (у графі
№ 3 трудової книжки): «З 01.04.2015 р. по 01.07.
2015 р. працював у ТОВ «Альфа» на посаді еконо46

...

...

...

...

міста з праці за сумісництвом». Виходячи з Вашого запитання, можна припустити, що Ви внесли запис лише про прийняття на роботу за
сумісництвом — тобто Ваш співробітник все ще
там працює. Якщо це так, то вносьте запис про
переведення працівника на іншу посаду за основним місцем роботи, а вже коли він звільниться
з роботи за сумісництвом, то Ви продублюєте
запис про цю роботу ще раз, але у «повному»
вигляді (з вказівкою і дати прийняття, і дати
звільнення).

№ 16 (100), 17 серпня 2015

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Чи потрібно перед першим записом у трудовій книжці про прийняття
працівника на роботу вказувати, що до цього часу він не мав трудового стажу?
Ні, не потрібно.
Відповідно до пункту 2.19. 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),
перед внесенням відомостей про роботу на цьому
підприємстві до трудової книжки працівника вносять окремим рядком із посиланням на дату, номер і найменування документів такі записи:
— час служби в Збройних Силах України й
інших військах із зазначенням дати призову (зарахування) та дати звільнення зі служби;
— час навчання в професійно-технічних навчальних закладах;
— час навчання у вищих навчальних закладах, у т. ч. час роботи в студентських таборах, на

виробничій практиці, виконання науководослідної госпдоговірної тематики, і час перебування в аспірантурі та клінічній ординатурі
(крім осіб, які до початку навчання мали трудові
книжки, оскільки їм запис про час навчання
вносить у трудову книжку вищий навчальний
заклад);
— час догляду за інвалідом І групи, за дитиною-інвалідом віком до 16 років або пенсіонером, який згідно з медичним висновком потребує постійного стороннього догляду.
Отже, у зазначеному переліку відсутній запис
про те, що до прийняття на роботу на підприємство працівник не мав трудового стажу, а тому й
правові підстави для внесення такого запису відсутні — адже він не передбачений ані Інструкцією № 58, ані жодним іншим нормативно-правовим актом.

Директор хоче скоротити посаду інваліда, який працює на 0,5 ставки,
а працівника перевести на іншу посаду, що потребує меншої кваліфікації,
але з таким самим посадовим окладом та з такими ж умовами праці.
Яким чином це можна зробити?
Як випливає з положень ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та інших
норм трудового законодавства, однією з ознак
переведення на іншу роботу є доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності,
кваліфікації чи посаді, обумовленій у трудовому
договорі.
Переведення працівника на іншу посаду є
зміною істотних умов праці, про що працівника, відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП, має бути повідомлено не пізніше, ніж за два місяці. Таке
попередження може бути здійснене у довільній
формі (наприклад, якщо працівник відсутній
на роботі, це може бути лист з повідомлення
про вручення) або у формі наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу.
Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпП пере-
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ведення працівника на іншу роботу на тому ж
підприємстві, в установі, організації допускається тільки за його згодою, то з наказом про
переведення обов’язково слід ознайомити працівника, який має зазначити «з переведенням
згодний», поставити свій підпис і зазначити
дату. У разі повідомлення працівника про переведення у формі листа, датою з якої відлічуватиметься двомісячний термін, буде дата вручення такого листа. Наказ про переведення на
іншу роботу в такому випадку видається в день
переведення.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП роботодавець не має права переміщати працівника
на роботу, протипоказану йому за станом
здоров’я, тому в разі переміщення працівникаінваліда необхідно визначити, чи не заборонена
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така робота працівникові-інваліду, виходячи
зі змісту довідки медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) про встановлення
інвалідності та методологічних рекомендацій
МСЕК.
Також зверніть увагу, що трудове законодавство України не містить поняття «0,5 ставки».
Робочий час працівника в режимі, за якого оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку, згідно зі
ст. 56 КЗпП, називається неповним робочим часом. Відповідно до ст. 172 КЗпП на прохання інваліда роботодавець зобов’язаний встановити
йому неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим ча-

сом обов’язково зазначається в наказі як про
прийняття на роботу, так і про переведення. У
вступній (констатуючій) частині такого наказу необхідно зазначити мотивацію такої дії (скорочення
штату у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці). З наказом про переведення працівника необхідно ознайомити під підпис, а до його трудової книжки слід внести відповідний запис.
Згідно з ч. 4 ст. 32 КЗпП якщо колишні істотні
умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових
умовах, трудовий договір припиняється за п. 6
ст. 36 КЗпП. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому за середньомісячний заробіток (ст. 44
КЗпП).

Працівника було звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП, однак директор підприємства видав наказ про звільнення без згоди профспілки — у разі, якщо працівник
подасть позов до суду, чи буде це підставою для його поновлення на роботі?
Суд зупинить провадження по справі й запитає згоду профспілки на звільнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) розірвання трудового договору за п. 2 ст. 40 КЗпП може бути проведено лише за попередньою згодою виборного
органу первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник. Але зверніть увагу, що
ця вимога має обов’язковий характер, лише
якщо працівник є членом такої організації. В іншому разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця допускається без одержання
відповідної згоди.
Згідно з ч. 9 ст. 43 КЗпП, якщо розірвання
трудового договору з працівником проведено
роботодавцем без звернення до профспілкової організації, суд зупиняє провадження по
справі, запитує згоду цієї організації і, після її
одержання або відмови в наданні згоди на
звільнення працівника, розглядає спір по
суті.
Отже, порушення роботодавцем вимоги
щодо необхідності звернення до профспілкової
організації для погодження розірвання трудо-
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вого договору за п. 2 ст. 40 КЗпП не є безумовною підставою для поновлення працівника на
роботі. Водночас, якщо профспілкова організація відмовить в наданні згоди на звільнення,
суд, з урахуванням інших обставин справи,
може винести рішення про поновлення працівника на роботі.

Едуард ГЛАДКОВ,
юрист
РЕКЛАМА
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Е
Еколог
9 Короткий опис професії: Еколог — це професіонал, який вивчає стан води, землі й повітря
у зв’язку із промисловою, військовою, науковою
діяльністю людини (вплив промислових відходів на рослин, тварин і людей тощо), складає
прогноз розвитку екологічної ситуації, розробляє шляхи мінімізації шкідливого впливу на природу; займається дослідженням допустимості та
критичності ситуацій, які пов’язані з нераціональними способами втручання у природне середовище; досліджує причини різних природних
катаклізмів, виконує визначені законодавством
наглядові й інспекторські функції.
9 Зміст роботи: Еколог виконує експертні
функції, бере участь у проведенні екологічних
експертиз; координує дії інших вузькопрофільних фахівців, які беруть участь у дослідженнях;
організовує роботу комісій комплексного призначення.
9 Повинен знати: Екологічне законодавство,
міжнародні документи сфери екології, ратифіковані Україною, вимоги міжнародних та українських стандартів і нормативів; порядок проведення екологічної експертизи; вміти застосовувати
засоби контролю стану навколишнього середовища та промислового обладнання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад мислення, спостережливість, організованість і внутрішня дисципліна,
сміливість, розвинута структурована пам’ять.
9 Умови праці: Залежно від конкретного завдання — в офісі, на промислових об’єктах, на
місцевості.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 500
грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 2211.2, ця професія у КП
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відноситься до підкласу «Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій»,
у Національному к ласифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до групи 71.2
«Технічні випробування та дослідження».
9 Споріднені професії: «Ентофітопатолог»,
«Ентомолог», «Фахівець з екологічної освіти»,
«Фахівець з економічного моделювання екологічних систем».

Експедитор (група професій)
9 Короткий опис групи професій: Експедитори — це працівники транспортного, торговельного або промислового підприємства (відділу
збуту/постачання), які одержують, супроводжують і здають вантажі за місцем призначення,
несуть матеріальну відповідальність.
9 Зміст роботи: Приймання вантажів за документами та за кількістю, супроводження (перевезення) вантажів, здавання їх за місцем призначення.
9 Повинен знати: Асортимент товару, терміни його реалізації, маркуваннях і штрих-коди,
способи укладення й закріплення вантажу,
маршрут і карту місцевості, де він пролягає; на
міжнародних перевезеннях необхідним є володіння іноземною мовою (зазвичай, англійською); має вміти керувати автомобілем.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, стресостійкість, дипломатичні навички, комунікабельність, кмітливість, оперативність й ерудованість.
9 Умови праці: Переважно — у транспортних
засобах (при перевезенні) та у складських приміщеннях клієнтів (при погрузці/розгрузці вантажів).
9 Кваліфікаційні вимоги: Курси підвищення
кваліфікації в учбових центрах.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
експедитора коливається залежно від конкретного місця роботи у межах 2 800 – 4 800 грн на
місяць.
9 Кодування: Код КП — 3422 (у «Експедитора
(перевезення пошти)» — 4142), професії експедиторів у КП відносяться до підкласу 3422 «Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та
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експедиції», у КВЕД — до класу 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».
9 Споріднені професії: «Шипчандлер», «Організатор з постачання», «Організатор із збуту».

Електромонтери (група професій)
9 Короткий опис групи професій: Електромонтери — це робітники, які працюють в галузі
електрики та електротехніки, і займаються монтажем, експлуатацією та/або ремонтом електрообладнання й електричних мереж.
9 Зміст роботи: Розбирання, ремонт, збирання й налагодження, технічне обслуговування електродвигунів, генераторів, кабельних і
лінійних споруд, електронно-регулювальних
приладів, їхніх окремих вузлів.
9 Повинен знати: Теоретико-прикладні аспекти електротехніки, вміти читати електричні
схеми, надавати першу допомогу потерпілим
від ураження електричним струмом.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороший зір, розвинене відчуття рівноваги, фізична витривалість, гнучкість і координація рухів кистей та пальців рук, образне мислення.
9 Умови праці: На відкритому повітрі, у приміщеннях цехів, в ангарах та на суднах. Професії
електромонтерів містяться у Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і
важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р.
№ 1290).
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
електромонтера залежно від спеціалізації коливається у межах 3 500 – 5 000 грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 7241, більшість професій електромонтерів містяться у підкласі «Електромеханіки та електромонтажники». Крім того,
деякі професії електромонтерів входять до підкласів КП 7243 «Механіки та експлуатаційники електронного устаткування» та 7244 «Установники та
експлуатаційники телеграфного та телефонного
устаткування». У КВЕД професії електромонтерів

50

належать до класу 33.14 «Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування».
9 Споріднені професії: «Електромонтажник
з освітлення та освітлювальних мереж», «Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування».

Ембріолог
9 Короткий опис професії: 1) Лікар, який володіє сучасними репродуктивними методами і технологіями допомоги безплідним людям. 2) Професіонал з біологічних досліджень розвитку, що
вивчає ембріони різних видів тварин, їх анатомію
й фізіологію, закономірності їх росту, розвитку
і дозрівання, патології та аномалії ембріонів.
9 Зміст роботи: 1) У медицині — ембріолог
виконує комплекс медичних заходів з діагностики
та лікування подружніх пар, що звернулися з приводу безпліддя. 2) У аграрній сфері — ембріолог
працює над заплідненням елітних тварин, з наступним вирощуванням зародків в утробі сурогатних
матерів, що дає можливість прискорено проводити
селекцію у птахівництві, рибництві, бджільництві.
9 Повинен знати: Теорію та практику репродуктивної медицини (біології), правила й засоби отримання біологічного матеріалу для клінічних досліджень.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Наполегливість, стресостійкість, аналітичний
склад мислення, хороша пам’ять, витривалість.
9 Умови праці: У клініках та медичних лабораторіях (медицина); приміщеннях ферм – розплідників тварин. Ненормований робочий день, якщо
експериментальні роботи ще не завершено.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: 5 500 – 7 000
грн на місяць.
9 Кодування: Професія ембріолог у КП відноситься до підкласу 2211.2. підкласу «Біологи,
ботаніки, зоологи та професіонали споріднених
професій», у КВЕД — до секції М «Професійна,
наукова та технічна діяльність».
9 Споріднені професії: «Генетик», «Зоолог», «Іхтіолог», «Іхтіопатолог», «Рибовод», «Орнітолог».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!
Зустрічаються дві подруги, одна запитує іншу:
— У тебе все добре — ти, здається, схудла?
— Та на роботі зарплату не платять, працюю до пізнього вечора, директор майже кожного дня сварить…
— То навіщо ж тобі така робота — може треба
знайти нову?
— Так, але трохи пізніше — мені ще три кілограми
залишилося скинути до норми.

***

Працівник приходить до шефа і каже:
— Ви знаєте, що з моєю зарплатою я вже рік не
можу зібрати гроші на весілля?
— Так, я це чудово знаю. І повірте: коли-небудь Ви
мені за це подякуєте.

***

Керівник сварить нового працівника:
— Ви що, думаєте, я дурень й нічого не розумію у
документах, які Ви мені підготували?!
— Не знаю, адже я тут зовсім недавно працюю...

***

У офісі шеф каже секретарці:
— Наталко, збери дівчаток, будь ласка, я вас зараз
сфотографую.
— А це навіщо?
— Та мушу ж я якось дружині довести, що тут всі
страшні й зраджувати нема з ким.

***

— Чи багато людині потрібно для щастя?
— Ні, часом досить вихідних.

***

Робота — це місце, де ти заробляєш... нервовий
стрес, нервовий тик, головний біль. А раз на місяць
тобі видають трохи грошей на лікування.

***

Записка на дверях кабінету креативного директора:
«Підлеглі, поважайте свого керівника. Адже ви бачите
перед собою тільки одного ідіота, а він — цілу купу».

***

Під час медогляду в школі отоларинголог запитує у
першокласника:
— У тебе є які-небудь скарги на вуха та ніс?
— Так, — відповідає малий, — вони мені заважають футболки та светри натягувати.

***

До травмпункту привезли з місця ДТП 10-річного
хлопчика й лікар каже медсестрі:
— Сестра, запитайте у потерпілого, як його прізвище, щоб ми могли повідомити його батькам.
— Лікарю, а він говорить, що його батьки й так чудово знають як його прізвище.

***

Залишив чоловік свій автомобіль у дворі та приклеїв на лобове скло записку: «Бензобак пустий, магнітоли немає, двигун вже вкрали!».
На наступний день поруч зі своєю запискою знаходить іншу: «Тоді навіщо тобі колеса?».

Добрі поради

На класичну начальницьку маніпуляцію:
— Це треба було зробити ще вчора! — правильна
відповідь звучить так:
— Тобто сьогодні вже пізно й можна це не робити?

***

Якщо у Вас завалявся лист, на який Ви змушені відповісти із затримкою у півроку, почніть відповідь так:
«Ось уже шість місяців як ми з інтересом читаємо і
перечитуємо Вашого листа…».

***

Не засмучуйтеся, якщо Вам нагрубили працівники
супермаркету — просто підіть й тихенько покладіть
заморожену рибу у хлібний відділ.

***

Офісна хвороба — це коли до обідньої перерви хочеться їсти, після неї — хочеться спати, а ще й постійно переслідують думки, що тобі мало платять.

Якщо директор не погоджується підвищити Вам
зарплату хоча б на 500 гривень, то скажіть, що розповісте усім колегам, що він Вам підвищив її на 1500.

***

***

Професії родичів

У родині п’ятеро осіб: чоловік, дружина, їх син, сестра чоловіка та батько дружини. Їхні професії — інженер, юрист, слюсар,
вчитель і економіст. Назвіть професію кожного з членів родини, якщо про них відомо, що:
— юрист і вчитель — не кровні родичі;
— слюсар молодший за економіста й вони обидва грають у футбол за чоловічу збірну свого заводу;
— інженер молодший за вчителя, але старший за дружину свого брата.
Родич

Професія

чоловік
дружина
син
сестра чоловіка
батько дружини
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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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