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Індивідуальні трудові спори
за правилами Трудового кодексу
Як свідчить статистика, під час перевірок державні інспектори з питань праці виявляють порушення трудового законодавства більш ніж на 80% підприємств. Звісно,
такий стан справ загрожує роботодавцям не тільки необхідністю сплати подекуди
чималих сумів штрафів, а й виникненням спорів з найманими працівниками. Як
чинне, так і перспективне трудове законодавство України передбачає досудову та
судову форму врегулювання індивідуальних трудових спорів — отож, наразі
з’ясуємо, чим же відрізняється процес вирішення індивідуальних трудових спорів,
який застосовується наразі, від того, який буде використовуватися з прийняттям
Трудового кодексу.

Загальні положення
Насамперед зазначимо, що чинне трудове законодавство не містить визначення індивідуального трудового спору, натомість як у ч. 1 ст. 349
проекту Трудового кодексу (далі — ТК) вказано,
що індивідуальним трудовим спором є трудовий спір між працівником і роботодавцем,
що виникає під час здійснення трудових відносин, а в окремих випадках — до їх початку
або після їх припинення. Предметом індивідуального трудового спору можуть стати питання укладення, зміни, припинення трудового договору, встановлення або зміни умов праці та її
оплати, виконання вимог трудового законодавства, угод, колективного чи трудового договору,
інших вимог працівником або роботодавцем
щодо порушення їх прав.
Новацією є також визначення сторін індивідуального трудового спору, якими, у першу чергу, є працівник і роботодавець (ст. 350 ТК). Крім
того, стороною індивідуального трудового спору може бути також особа, яка раніше перебувала в трудових відносинах з роботодавцем, а
також особа, якій відмовили в прийнятті на роботу.
Відповідно до ст. 351 ТК розгляд індивідуальних трудових спорів здійснюється в судовому
порядку, а рішення судів є обов’язковими. За ба-

4

жанням працівника він може звернутися за захистом своїх прав до комісії з трудових спорів
(далі — КТС) у разі її утворення в юридичних
особах за місцем роботи працівника. Із тексту
цієї статті стає зрозумілим, що правовий статус
КТС має змінитися: по-перше, ТК допускає її
відсутність на підприємстві, по-друге, вона
перестає бути первинним органом з розгляду
індивідуальних трудових спорів. Треба визнати, що таким чином на законодавчому рівні закріплюється ситуація, яка сьогодні склалася
фактично — адже наразі навіть за наявності КТС
на підприємстві, роль цього органу у вирішенні
трудових спорів у більшості випадків зведена до
мінімуму. Утім, це жодною мірою не суперечить
чинному законодавству. Так, нагадаємо, що згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 індивідуальні трудові спори вирішуються судами безпосередньо або після їх попереднього розгляду
КТС. Водночас, відповідно до ст. 124 Конституції
України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і не допускається делегування
функцій судів іншим органам та посадовим особам. При цьому юрисдикція судів поширюється
на всі правовідносини, що виникають у державі.
Отже, до правовідносин, на які поширюється
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юрисдикція судів, належать і правовідносини,
що виникають з індивідуальних трудових спорів. Тому будь-яка сторона трудового спору
може звернутися до суду за захистом свого
порушеного трудового права чи інтересу,
навіть незважаючи на можливість застосування досудової процедури врегулювання
індивідуальних трудових спорів, передбаченої ст. 224 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП).

Правовий статус та рішення КТС
Згідно зі ст. 352 ТК комісія з трудових спорів — це орган, який може утворюватися в юридичній особі з метою врегулювання індивідуальних трудових спорів шляхом пошуку
взаємоприйнятних рішень і примирення сторін
таких спорів.
Таким чином, єдиним органом, уповноваженим розглядати індивідуальні трудові спори, є
суд, що повністю узгоджується з вищенаведеним положеннями Конституції України, де задекларовано, що правосуддя в Україні здійснюється винятково судами.
Передбачається і зміна порядку формування
КТС. Так, згідно з ч. 1 ст. 353 ТК кількісний склад
КТС визначається за взаємною домовленістю
між роботодавцем і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) за умови включення до складу
зазначеної комісії рівної кількості представників від роботодавця та працівників. Таким чином, за правилами ТК кількість представників працівників і роботодавця в КТС має бути
однаковою, тоді як сьогодні, відповідно до ст. 223
КЗпП порядок обрання, чисельність і склад цього органу визначаються загальними зборами
(конференцією) трудового колективу, при цьому не менше половини складу КТС мають складати працівники.
Також, згідно зі ст. 225 КЗпП, працівник може
звернутися до КТС у тримісячний строк з дня,
коли він дізнався або повинен був дізнатися про
порушення свого права, а у спорах про виплату
належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком. А ось у ТК, на відміну від
чинного КЗпП, не встановлено строки звер-

№ 17 (101), 1 вересня 2015

ТРУДОВИЙ КОДЕКС

нення до КТС — таким чином, працівник зможе
звернутися за захистом своїх прав до КТС без
обмеження будь-яким строком. Водночас, у ст. 355
ТК закріплена інша умова — працівник може
звернутися до КТС із заявою про розгляд індивідуального трудового спору, якщо відповідні розбіжності не були врегульовані в ході
безпосередніх переговорів з роботодавцем
протягом двох тижнів з дня звернення працівника.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: встановлювати плату за
звернення до КТС, а також за розгляд спору комісією (ч. 2 ст. 256 ТК).
Засідання КТС буде вважатися правомочним,
якщо на ньому присутні не менше половини
представників, що входять до її складу від кожної зі сторін.
Багато дискусій точилося навколо ст. 359 ТК,
яка регулює порядок прийняття рішення КТС.
Так, відповідно до вказаної правової норми рішення КТС приймається за згодою між представниками роботодавця та працівників, які беруть
участь у її засіданні, й у разі незгоди хоча б одного з членів КТС з рішенням, що пропонується
до прийняття, воно вважається неприйнятим.
Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 227 КЗпП, рішення
КТС має прийматися більшістю присутніх на засіданні, натомість як за правилами ТК рішення
не буде прийнятим у разі незгоди хоча б одного з
присутніх на засіданні членів КТС.
У разі невиконання рішення КТС у добровільному порядку, чинним законодавством встановлено примусовий порядок його виконання —
згідно зі ст. 230 КЗпП у разі невиконання
роботодавцем рішення КТС у встановлений термін, комісія видає працівнику посвідчення, що
має силу виконавчого листа. На підставі такого
посвідчення, пред’явленого в державну виконавчу службу не пізніше тримісячного строку з
дня його видачі, рішення КТС підлягає примусовому виконанню. У свою чергу, у ст. 362 ТК передбачено, що рішення КТС є обов’язковим
для сторін індивідуального трудового спору і
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підлягає добровільному виконанню у строк,
визначений у ньому.
Щодо оскарження рішення КТС, то відповідно
до ст. 228 КЗпП у десятиденний строк з дня видачі копії рішення КТС або витягу з протоколу
засідання це може зробити як працівник, так і
роботодавець. Натомість згідно зі ст. 361 ТК
право оскарження рішення КТС належить
тільки працівнику, що можна розцінити як до-

датковий аргумент на користь тези про добровільний порядок виконання рішень КТС,
установлений ТК (адже роботодавець позбавлений права оскарження рішення КТС саме
тому, що рішення не підлягає примусовому
виконанню).
Порівняння положень ТК і КЗпП, що стосуються
можливості створення КТС, її складу, строку
звернення до КТС тощо, наведено у Таблиці 1.
Таблиця 1

КЗпП

ТК
Можливість створення КТС

На підприємствах із загальною кількістю працівників не
менше 15 осіб (ч. 1 ст. 223).

На всіх підприємствах незалежно від кількості працівників
(ч. 1 ст. 352).
Склад КТС

Кількість працівників — не менше половини складу комісії
(ч. 2 ст. 223).

Рівна кількість представників працівників і роботодавця
(ч. 1 ст. 353).

Строки звернення до КТС
Три місяці (ч. 1 ст. 225).

Не встановлено.
Умови звернення до КТС

Не встановлено.

Якщо відповідні спірні питання не були врегульовані в ході
безпосередніх переговорів з роботодавцем протягом двох
тижнів з дня звернення працівника (ст. 355).
Строки розгляду КТС трудового спору

10 днів з дня подання заяви (ч. 1 ст. 226).

10 днів з дня подання заяви, у разі складності спору КТС
має право продовжити цей строк, але не більш як до 15
календарних днів (ч. 1 ст. 358).
Порядок виконання рішення КТС

Примусовий (статті 229 – 230).

Добровільний (ст. 362).
Можливість оскарження рішення КТС в суді

Передбачена для працівника і роботодавця (ст. 228).

Розгляд індивідуальних трудових
спорів у судах
Щодо розгляду індивідуальних трудових
спорів у судовому порядку необхідно зазначити, що у ст. 364 ТК подовжено загальний
строк звернення до суду до одного року з
дня, коли працівник дізнався або повинен
був дізнатися про порушення його права
(нагадаємо, що сьогодні цей строк становить
три місяці).
Строк звернення із позовною заявою про незаконне звільнення у ТК не змінено — один мі-
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Передбачена тільки для працівника (ч. 1 ст. 361).

сяць. Такий самий строк установлений і стосовно позовних вимог про незаконне переведення
на іншу роботу та незаконну відмову в прийнятті на роботу.

Не обмежується будь-яким строком звернення до
суду з вимогою про стягнення нарахованої, але
своєчасно невиплаченої працівникові заробітної
плати, гарантійних і компенсаційних виплат (ч. 2
ст. 364 ТК).
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Також зверніть увагу, що у ТК не обмежено
період, за який працівнику оплачується вимушений прогул. Сьогодні ж, відповідно до ч. 2
ст. 235 КЗпП у разі винесення судом рішення
про поновлення на роботі підприємство компенсує працівнику середній заробіток за період
вимушеного прогулу або різницю в заробітку за
час виконання нижчеоплачуваної роботи, але
не більше ніж за один рік. Це правило не поширюється тільки на випадки, коли справа розглядалася більше одного року не з вини працівника.
Однак, у відповідності із сформованою судовою
практикою, суди часто приймають рішення про
компенсацію середнього заробітку за весь
період вимушеного прогулу без обмеження
будь-яким строком.
Ця практика знайшла своє відображення у
ч. 1 ст. 366 ТК, згідно з якою в разі незаконного
звільнення працівника або переведення його
на іншу роботу, суд на його вимогу приймає
рішення:
— про поновлення на попередній роботі та
стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу або різниці в заробітній платі
за весь час виконання нижчеоплачуваної роботи;
— про стягнення середньої заробітної плати
за період від дня звільнення до дня прийняття
судом рішення у справі.
Кардинальною новацією у врегулюванні
трудових спорів є надання сторонам можливості замінити поновлення на роботі виплатою компенсації, що передбачено ч. 3 ст. 366 ТК.
Таке рішення зможе виноситися судом з урахуванням обставин справи, клопотання роботодавця і згоди працівника. При цьому розмір такої
компенсації визначатиметься за домовленістю
сторін, але не може становити менше середньої
заробітної плати за 12 місяців, а за працівником
зберігається право на всі інші виплати, передбачені під час вирішення справи на його користь,
тобто оплата вимушеного прогулу тощо.
Водночас дещо дивним виглядає відсутність у
ТК, на відміну від КЗпП, норми про обов’язок
роботодавця виплатити працівникові компенсацію в разі затримки видачі трудової книжки під
час звільнення. Адже враховуючи, що не дивлячись на дискусії, які наразі точаться щодо мож-
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ливості скасування трудових книжок взагалі, у
ТК поки що не змінено умову про те, що трудова
книжка — це один з основних документів, який
має бути пред’явлений працівником під час
прийняття на роботу (статті 50 – 51 ТК).
У ч. 3 ст. 117 ТК та у ч. 3 ст. 367 ТК, так само
як і у КЗпП, передбачено, що у разі затримки
розрахунку під час звільнення з вини роботодавця, а також затримки виконання рішення суду
про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові компенсацію в розмірі
середнього заробітку працівника за весь час затримки розрахунку або виконання рішення суду.
Водночас, саму норму щодо виконання рішення
про поновлення на роботі в ТК виписано більш
ретельно, ніж у КЗпП — так, у статті 367 ТК
йдеться про те, що рішення про поновлення на
роботі виконується шляхом фактичного допуску
працівника до роботи і створення для цього працівника всіх умов відповідно до трудового законодавства, угод, колективного і трудового договорів. Про поновлення працівника на роботі
роботодавець повинен видати наказ (розпорядження). Водночас, невидання наказу (розпорядження) не може перешкодити здійсненню
трудових відносин, які вважаються поновленими, фактом допуску до роботи. У разі якщо працівника поновлено на роботі на посаді керівника юридичної особи, з моменту допуску його до
роботи повністю припиняються повноваження
працівника, який до цього обіймав цю посаду.
Порівняння положень ТК і КЗпП, що стосуються судового розгляду індивідуальних трудових спорів, наведено у Таблиці 2.
У ТК збережено й можливість відшкодування
завданої працівнику моральної шкоди, щоправда, в дещо обмеженому варіанті. Так, якщо за
ст. 2371 КЗпП відшкодування моральної шкоди
працівнику провадиться в разі, якщо порушення
(будь-які) його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових
зусиль для організації свого життя, то у ч. 2
ст. 366 ТК передбачено, що суд може прийняти
рішення про відшкодування моральної шкоди,
тільки якщо вона заподіяна незаконним
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Таблиця 2
КЗпП

ТК
Строки звернення до суду

Із заявою про вирішення індивідуального трудового спору
Три місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен
був дізнатися про порушення його права (ч. 1 ст. 233).

Один рік з дня, коли працівник дізнався або повинен
був дізнатися про порушення його права (ч. 1 ст. 364).

У справах про звільнення
Один місяць (ч. 1 ст. 233).

Один місяць (ч. 1 ст. 364).

У справах про переведення на іншу роботу, незаконну відмову в прийнятті на роботу
В окремі категорії справ не виділено, тому строк розгляду
загальний для всіх трудових спорів — три місяці
(ч. 1 ст. 233).

Один місяць (ч. 1 ст. 364).

Із заявами про стягнення нарахованих, але своєчасно не виплачених працівникові заробітної плати,
гарантійних і компенсаційних виплат
Не обмежуються строком (ч. 2 ст. 233).

Не обмежуються строком (ч. 2 ст. 364).
Відповідальність роботодавця
Оплата за час вимушеного прогулу

Компенсація в розмірі середнього заробітку працівника за
весь час вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік
(ч. 2 ст. 235).

Компенсація в розмірі середнього заробітку працівника за
весь час вимушеного прогулу без обмеження строку
(ч. 1 ст. 366).

Затримка розрахунку при звільненні
Компенсація в розмірі середнього заробітку за весь час
затримки (ч. 1 ст. 117).

Компенсація в розмірі середнього заробітку за весь час
затримки (ч. 3 ст. 117).

Невидача трудової книжки при звільненні
Компенсація в розмірі середнього заробітку працівника за
весь час вимушеного прогулу (ч. 5 ст. 235).

Не передбачено.

Затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі
Компенсація в розмірі середнього заробітку за весь час
затримки (ст. 236).

Компенсація в розмірі середнього заробітку за весь час
затримки (ч. 3 ст. 367).

Матеріальна відповідальність посадової особи, яка здійснила незаконне звільнення працівника
або незаконне переведення його на іншу роботу, відповідно до рішення суду
Передбачено (ст. 237)

звільненням працівника або переведенням
його на іншу роботу.
Не змінюється в ТК принцип обмеження повороту рішень, ухвалених у трудових спорах, у
разі скасування виконаних судових рішень про
стягнення на користь працівника заробітної
плати, гарантійних, компенсаційних виплат —
відповідно до ст. 368 ТК він допускається тільки
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Передбачено (ч. 2 ст. 337).

тоді, коли скасоване рішення приймалося на
підставі повідомлених працівником неправдивих відомостей або поданих ним підроблених
документів.
Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Штатний розпис:
споріднені документи
Майже на кожному підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) є штатний розпис, порядок розробки, затвердження та застосування якого неодноразово
висвітлювався на сторінках нашої газети. Але на багатьох підприємствах, особливо
з численним штатом працівників, перед розробкою штатного розпису або у процесі
діяльності підприємства розробляються й інші документи, які певною мірою подібні
до штатного розпису та можуть бути основою для його розробки (окремих його
елементів) або для яких сам штатний розпис може бути такою основою. Ці документи набагато рідше розглядаються у кадрових виданнях, а тому варто з ними познайомитися поближче.

Структура і штатна чисельність
Нагадаємо, що штатний розпис — це
організаційно-правовий документ, у якому, як
правило, визначається перелік посад (професій)
в окремих структурних підрозділах, кількість
штатних одиниць, розмір посадових окладів,
надбавок та доплат за умови, що вони передбачені системою оплати праці й мають постійний
характер. Відповідно до п. 3 ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГК) підприємство
самостійно встановлює свій штатний розпис.

Таким чином, перед тим як розробити штатний розпис, підприємству слід визначити, серед
іншого, які саме структурні підрозділи будуть на
підприємстві, які посади та у якій кількості будуть наявні у цих підрозділах тощо. Тому процесу розробки штатного розпису часто передує
розробка інших окремих документів, наприклад, «Структури і штатної чисельності», в
якій визначається перелік структурних підрозділів підприємства, посад (професій) та відомості
про кількість штатних одиниць (Зразок 1).
Зразок 1

ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор Бобров В. Г. Бобров
02.10.2014 р.
СТРУКТУРА і ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ на 2015 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «Зірка»
№ з/п
1.
2.
3.

Структурні підрозділи та посади
Адміністрація
Директор
Заступник директора
Секретар директора
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Кількість штатних одиниць
1
1
1
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Зразок 1. Закінчення
Бухгалтерія
4.
5.
6.

Головний бухгалтер
Бухгалтер
Касир

1
0,5
1
Відділ збуту

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Начальник відділу збуту
Економіст із збуту
Менеджер із збуту
Адміністративно-господарський відділ
Начальник адміністративно-господарського відділу
Водій автотранспортних засобів
Прибиральник службових приміщень
Виробничий відділ
Начальник виробничого відділу
Інженер
Монтажник устаткування підприємств харчової
промисловості
Монтажник сільськогосподарського устаткування
УСЬОГО

Заступник директора
Головний бухгалтер

Власенко
Гмиря

Вiдповiдно до п. 3 ст. 64 ГК, так само як і штатний розпис, підприємства мають право самостійно визначати органiзацiйну структуру і
встановлювати чисельність працівників. Але
при визначенні найменувань посад (професій)
слід обов’язково дотримуватися вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), а при
встановлені штатної чисельності варто користуватися рекомендованими Міністерством соціальної політики України нормативами, як наприклад:
— Міжгалузеві норми чисельності, норми обслуговування та часу для працівників, зайнятих
обслуговуванням основного та допоміжного виробництва;
— Міжгалузеві норми чисельності робітників з
обслуговування електричних мереж;
— Міжгалузеві норми чисельності працівників, зайнятих експлуатацією та обслуговуванням роботизованих дільниць на підприємстві;
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1
1
4
1
2
1
1
2
3
3
24,5
С. С. Власенко
Р. П. Гмиря

— Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та
обліком кадрів тощо.
На підприємствах окремих галузей бюджетної сфери слід користуватися відповідними відомчими нормативами, наприклад:
— Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33;
— Наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від
6 грудня 2010 р. № 1205;
— Наказ Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту «Про затвердження Типових
штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального центру матері та
дитини» від 6 жовтня 2005 р. № 2280 тощо.
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Організаційна структура
«Організаційна структура», на відміну від
«Структури і штатної чисельності», здебільшого
розробляється у графічному вигляді та наглядно

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

ілюструє не тільки наявність окремих структурних підрозділів на підприємстві, але й їхню підпорядкованість, а також горизонтальні та вертикальні зв’язки між ними (Зразок 2).
Зразок 2

ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор Степанко Р. Р. Степанко
02.10.2014 р.
Організаційна структура на 2015 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега»

Заступник директора

Вовк

Здебільшого на підприємствах використовуються традиційні ієрархічні організаційні
структури (лінійні, дивізійні). Але на деяких
підприємствах обирають сучасні, на думку багатьох фахівців з менеджменту, організаційні
структури, в яких акцент стоїть не на розподілі
працівників між окремими структурними підрозділами, для яких характерні ієрархічна підпорядкованість, а на розподілі працівників між
окремими проектами, внаслідок чого такі організаційні структури часто називають структурами «проектного типу». Такі структури, на відміну
від традиційних, гнучкіші й більш пристосовані
до ефективного ведення бізнесу в сучасних умовах. До таких структур належать, наприклад,
«проектна» структура управління, «матрична
(програмно-цільова)», «багатомірна» (з кількох
матриць) тощо (Зразок 3).
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Р. С. Вовк

Схема посадових окладів
«Схема посадових окладів» розробляється у
вигляді повного переліку найменувань посад на
підприємстві, для кожного з яких визначено
розміри посадових окладів. Зазвичай, передбачають два розміри посадового окладу — мінімальний і максимальний, або так звану «вилку», яка дає можливість диференціювати рівень
оплати працівників, які виконують однакову
роботу з різними результатами або якістю (Зразок 4). Але зверніть увагу, що у штатному розписі так робити не можна — там оклади мають
бути чітко визначені окремо для кожного працівника.
При цьому схеми посадових окладів, а також
форми і системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, ставки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
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Зразок 3

ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор Іванов Р. І. Іванов
02.10.2014 р.
Організаційна структура (проектно-матрична) на 2015 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «Новопроект»

Заступник директора

Швайка

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами самостійно у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (регіональними) колективними
угодами.
На підприємствах же окремих галузей бюджетної сфери посадові оклади і співвідношення між ними мають відповідати постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. № 1298, якою, зокрема, була затверджена «Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
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Р. С. Швайка

Штатно-посадова книга
Вище було наведено документи, які часто передують розробленню штатного розпису. У свою
чергу, штатний розпис також є основою для розроблення окремих документів на підприємстві,
які тісно з ним пов’язані, наприклад, штатнопосадової книги (її форму наведено у Зразку 5),
яка є робочим обліковим документом, який заповнюється згодом у міру прийняття, звільнення або переведення на іншу роботу працівників
підприємства відповідно до штатного розпису.
Таблицю книги доречно розділяти на розділи
відповідно до структурних підрозділів за штатним розписом, або за функціональним принципом у випадку відсутності структурних підрозділів (керівництво, виробництво, збут, складське
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 4

ЗАТВЕРЖДУЮ
Директор Лановий І. Г. Лановий
02.10.2014 р.
СХЕМА
посадових окладів (тарифних ставок) працівників ТОВ «Обрій»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Найменування посади (професії)
Директор
Заступник директора
Секретар
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Економіст
Начальник виробничого відділу
Інженер
Начальник відділу збуту
Менеджер із збуту
Менеджер з адміністративної діяльності
Водій автотранспортних засобів

Головний бухгалтер

Хан

Місячний оклад,
грн
10 000 – 16 400
8 000 – 9 000
2 100 – 2 400
7 100 – 8 000
4 100 – 5 000
4 000 – 4 300
6 200 – 6 900
5 500 – 6 000
6 100 – 6 300
4 000 – 4 800
2 800 – 4 000
2 700 – 3 000
С. О. Хан

Зразок 5

ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА
________________________________
(назва підприємства)

№
з/п

Назва
Посадовий
посади
оклад,
(професії)
грн

Надбавки,
(доплати),
грн

№ і дата
наказів
Освіта
Кваліфікація
Прізвище,
про
Дата
(коли і який (звання) та
ім’я,
прийняття
народження
заклад
спеціальність
по батькові
на роботу,
закінчив)
за освітою
переведення,
звільнення

господарство, перевезення тощо). При цьому
кожен розділ треба починати на новому розвороті книги, а наприкінці має бути вільне місце
для продовження записів у випадку внесення
змін до штатного розпису протягом року. Відповідні записи (про прийняття на роботу, звіль-
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нення, переведення) вносяться одразу після видання відповідного наказу.
Оскільки штатно-посадова книга є фактично
документом оперативного реагування, відомості до неї щодо конкретних працівників (окрім
назв структурних підрозділів і посад) записують
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олівцем. Після звільнення працівника з роботи
чи переведення його на іншу посаду відомості
про нього витирають і згодом записують на цьому місці відомості про нового працівника. Якщо
посада вакантна, то відповідні графи (стосовно
особи працівника) не заповнюються. За допомогою штатно-посадової книги зручно заповнювати відповідні форми встановленої звітності, зокрема про зайнятість, наявність вакансій,
працевлаштування інвалідів, а також готувати
проекти відповідних кадрових рішень (про

прийняття на роботу, встановлення надбавок,
здійснення записів до трудових книжок тощо).
Також штатно-посадову книгу для зручності
можна вести і в електронному форматі з наступним роздрукуванням, коли виникає необхідність у відповідній інформації.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант
із соціально-трудових відносин

У наступному номері чекайте статтю, присвячену питанням застосування
різноманітних термінів і понять, які використовуються під час розробки штатного розпису, —
адже оскільки вони досить схожі, бо мають одне коріння (наприклад «штат»),
інколи в них можна заплутатися.

РЕКЛАМА
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Нещасний випадок на виробництві:
як не «шукати крайніх»
Мало хто з роботодавців приділяє належну увагу профілактиці нещасних випадків
на виробництві. Втім, статистика свідчить, що в Україні щорічно майже 17 тис. чоловік стають інвалідами, а левова частка з них травмується у виробничих умовах.
Трапляються й випадки, коли невиробничі травми постраждалі намагаються оформити як виробничі, при цьому поклавши відповідальність на підприємство.
А у випадку із смертельним наслідком може виникнути й кримінальна відповідальність. Саме тому роботодавцям та призначеним ними посадовим особам буде корисно дізнатися про порядок та свою роль у розслідуванні нещасних випадків,
критерії визнання таких випадків виробничими, ознаки професійних захворювань.
Одним це може зберегти життя, іншим — свободу. У даній статті розповімо, які
бувають нещасні випадки та як визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з виробництвом, а також опишемо сам механізм розслідування нещасного випадку,
починаючи з того, які підготовчі роботи потрібно провести і хто уповноважений
проводити таке розслідування.

Визначення та характерні ознаки
Із законодавчої точки зору в Україні нещасні
випадки (далі — НВ) на виробництві розглядаються Порядком проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) від 30 листопада 2011 р.
№ 1232 (далі — Порядок № 1232). Цей Порядок
визначає процедуру проведення розслідування
та ведення обліку НВ, професійних захворювань
і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності або в їхніх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. Порядок № 1232, серед іншого, передбачає:

— розслідування НВ в загальному випадку
(пункти 7 – 32);
— спеціальне розслідування НВ (пункти
36 – 56);
— розслідування випадків гострого професійного отруєння, випадків виникнення хронічних
професійних захворювань (пункти 62 – 99);
— розслідування аварій на виробництві
(пункти 100 – 113).
Але перш ніж перейти до розгляду практичних питань щодо розслідування НВ та професійних захворювань, слід, насамперед, усвідомити,
чим відрізняються їх різновиди один від одного.
Маючи на увазі умови виробництва, наведемо
визначення основних професійних загроз,
які розглядає Порядок № 1232, у Таблиці 1.
Таблиця 1

НВ

Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого
фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок
яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-IX, п. 7
Порядку № 1232 ).
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Таблиця 1. Закінчення
Гостре професійне
отруєння
Гостре професійне
захворювання
Хронічне професійне
захворювання

Захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини
(речовин) (п. 7 Порядку № 1232).
Захворювання, що виникло після однократного (протягом не більше однієї робочої зміни)
впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (п. 7 Порядку
№ 1232).
Захворювання, яке виникло в результаті здійснення професійної діяльності працівника і
зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища
і трудового процесу, пов’язаних з роботою. До хронічного професійного захворювання належить
також захворювання, що виникло після багаторазового та/або тривалого впливу шкідливих
виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди супроводжується втратою
працездатності (п. 63 Порядку № 1232).

Застосування Порядку № 1232
в окремих випадках
Часто від оперативності та правомірності дій
відповідальних осіб на виробництві буде залежати здоров’я, життя та соціальне забезпечення
постраждалого. Тому положення цього докумен-

Питання

та необхідно знати роботодавцям та керівникам
робіт. Узагальнюючи найбільш поширені запитання, що виникають у зв’язку із застосуванням
Порядку № 1232, спробуємо дещо прояснити ситуацію, надавши необхідні відповіді з даного питання у Таблиці 2.
Таблиця 2
Відповідь

На кого поширюється дія
Порядку № 1232?

У п. 2 Порядку № 1232 перераховані особи, на яких поширюється дія цього нормативноправового акта. Зокрема, це власники підприємств (роботодавці), самі працівники,
фізичні особи-підприємці (далі — ФОП), члени фермерського (та особистого
селянського) господарства, особи, що працюють за трудовим договором.

Якщо НВ стався з працівникоміноземцем, який документ
регламентує розслідування
цього НВ?

Застосовують Порядок № 1232 (пп. 2 п. 2 Порядку № 1232).

Відповідно до яких нормативноправових актів розслідуються
НВ, що сталися з працівниками,
які прямували на роботу або по
дорозі з роботи?

Порядок № 1232 у такому випадку не застосовується. Розслідування та облік НВ,
що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на
громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству
і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Як розслідуються НВ, що
сталися з працівниками під час
закордонного відрядження?

Застосовують Порядок № 1232, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України (п. 6 Порядку № 1232).

Як розслідується:
— НВ, який стався з особою,
яка працює за цивільноправовим договором?

На осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, поширюються норми Порядку
№ 1232. Але який буде порядок розслідування НВ, залежить від того, чи зареєстровані
вони платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі — ЄСВ). Якщо зареєстровані, то НВ розслідує Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд)
за місцем настання страхового випадку. Якщо ні — то територіальний орган Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд)
за місцем настання НВ (лист Держгірпромнагляду від 7 березня 2012 р.).

— якщо НВ стався на
підприємстві з працівником
іншого підприємства?

НВ, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання
ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією, утвореною
підприємством, на якому стався НВ, за участю представників підприємства, працівником
якого є потерпілий. Такий НВ береться на облік підприємством, працівником якого є
потерпілий (п. 24 Порядку № 1232).
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Таблиця 2. Закінчення
— якщо НВ стався з
працівником, який працює
за сумісництвом?

НВ, який стався з працівником, тимчасово переведеним на інше підприємство або
виконуючим роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством,
на яке перевели працівника або на якому він виконував роботу за сумісництвом (п. 25
Порядку № 1232). Таким чином, в загальному випадку (якщо мова йде не про внутрішнє
сумісництво), основний роботодавець НВ не розслідує — це роблять на підприємстві, де
стався НВ, тобто у даному разі за місцем роботи працівника за сумісництвом.

— якщо НВ стався зі студентом, НВ, що стався з учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу
який проходить практику на
під час проходження виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під
підприємстві?
керівництвом його посадових осіб, розслідується і береться ними на облік. У розслідуванні
такого НВ бере участь представник навчального закладу (п. 30 Порядку № 1232).
— якщо НВ стався з
Такий НВ розслідується і береться на облік Державною службою охорони України
працівником Державної служби або суб’єктом господарювання (роботодавець). У розслідуванні також бере участь
охорони або іншим суб’єктом
представник підприємства, на якому стався НВ (п. 28 Порядку № 1232).
господарювання, який має
ліцензію на надання послуг з
охорони власності та громадян?
Як розслідується НВ, факт
У такому випадку розслідування організовує територіальний орган Держгірпромнагляду
настання якого визнаний судом? за місцем настання НВ і утворює комісію у складі не менше чотирьох осіб. Склад комісії
визначено в п. 23 Порядку № 1232. Облік таких НВ ведеться місцевими державними
адміністраціями за місцезнаходженням підприємства.

Хто і які НВ розслідує?
Порядок №1232 розглядає, серед іншого,
звичайне та спеціальне (зі смертельними наслідками, групові, смерть на виробництві,
зникнення працівників, можливе отримання
інвалідності) розслідування НВ. Далі, у Таблиці 3,

узагальнимо інформацію щодо осіб, які повинні у різних випадках займатися розслідуванням НВ, й надамо розширену відповідь на
питання хто і які НВ розслідує, залежно від
того, який саме НВ мав місце та з ким він
трапився.
Таблиця 3

Який НВ?
Звичайне розслідування НВ
(пункти 7 – 32 Порядку № 1232)

Спеціальне розслідування
(пункти 36 – 56 Порядку № 1232)
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З ким трапився?

Хто розслідує (утворює комісію)?

З працівником

Роботодавець

З ФОП або самозайнятою особою

Якщо ця особа сплачує ЄВС — розслідує НВ
територіальний орган Фонду (п. 12 Порядку
№ 1232).
Якщо не сплачує ЄВС — територіальний
орган Держгірпромнагляду (п. 13 Порядку
№ 1232, листи Держгірпромнагляду
від 31 січня 2012 р. № 716/0/3-1-6/12
(далі — Лист № 716)
і від 18 січня 2012 р. № 321/0/5.2-6/12)

З водієм, машиністом, пілотом та
іншими членами екіпажу (бригади)
у рейсі

Якщо це працівник підприємства —
компетентні органи + роботодавець.
Якщо це ФОП або самозайнята особа —
компетентні органи + територіальний
орган Фонду

Немає значення

Варіант 1. Держгірпромнагляд
Варіант 2.Якщо Держгірпромнагляд не
прийняв рішення про створення спецкомісії,
то НВ розслідується у загальному порядку
як звичайний НВ
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Підстави для проведення
розслідування
Розслідування НВ проводиться у разі, якщо
він призвів або до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, або
до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш ніж на один робочий день,
зникнення працівника, а також настання смерті працівника при виконанні ним трудових (посадових) обов’язків. Наведемо приклади таких
НВ:
— отримання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострих професійних
та інших отруєнь;
— отримання сонячного або теплового удару,
опіку, обмороження;
— утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінювання — інші ушкодження внаслідок аварії, пожежі,
стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу.
У ході розслідування НВ виявляють факт того,
чи пов’язаний НВ з виробництвом (фіксують у

висновку комісії — п. 6 Акта проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою № Н-5 (далі — Акт за формою Н-5), яка є
додатком 3 до Порядку № 1232). Встановити
цей факт важливо для оплати тимчасової непрацездатності та для інших виплат. Справа в тому,
що у разі визнання НВ пов’язаним з виробництвом, виплати здійснюються за рахунок коштів
Фонду. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, міс титься у додатку 6 до Порядку № 1232.

Виробничі НВ
Перелік обставин, за яких НВ визнається
пов’язаним з виробництвом, наведено у п. 15
Порядку № 1232 (див. Таблицю 4). Якщо НВ визнаний виробничим, то крім Акта за формою
Н-5, необхідно скласти Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою
Н-1 (далі — Акт за формою Н-1), наведений у
додатку 4 до Порядку № 1232. А якщо ні, то Акт
за формою Н-1 складати не потрібно.
Таблиця 4

№
з/п
1.

Обставини
Виконання потерпілим трудових обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні.

2.

Перебування на робочому місці для виконання трудових обов’язків або завдань роботодавця з моменту прибуття
на підприємство до відбуття, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі
протягом робочого та надурочного часу.

3.

Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу,
а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і
після її закінчення.

4.

Виконання завдань за розпорядженням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та
неробочі дні.

5.

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі,
наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору.

6.

Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням
роботодавця чи безпосереднього керівника робіт.

7.

Виконання дій, що не входять до трудових обов’язків працівника, в інтересах підприємства, зокрема щодо
запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства, будь-які дії за дорученням роботодавця.

8.

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об’єктах і
транспортних засобах, що використовуються підприємством.

9.

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам за наявності відповідного рішення
роботодавця.
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Таблиця 4. Закінчення
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, в тому числі під час змінного відпочинку,
якщо настання НВ пов’язане з виконанням потерпілим трудових обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів або середовища.
Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будьякого об’єкта за дорученням роботодавця.
Прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно встановленим завданням, у тому числі на
транспортному засобі будь-якого виду та форми власності.
Раптова смерть потерпілого від гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах*
або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком.
Вчинення самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі
перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування
у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.
Оголошення потерпілого померлим внаслідок його зникнення, пов’язаного з НВ під час виконання ним трудових
обов’язків.
Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням
ним трудових обов’язків чи дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи, крім
випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено
висновком компетентних органів**.
Отримання потерпілим травми, пошкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом
небезпечного виробничого фактора чи середовища при виконанні ним трудових обов’язків, що підтверджується
медичним висновком.
Раптове погіршення стану здоров’я або смерть під час виконання трудових обов’язків внаслідок впливу небезпечних
чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено
медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов обов’язкового медогляду відповідно до законодавства, а
робота, що ним виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку***.
Знаходження потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та
харчування, який встановлюється відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, технологічної перерви,
а також під час перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, отриманням
зарплати, проходженням обов’язкового медогляду тощо або проведенням з дозволу чи з ініціативи роботодавця
професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань і тренувань чи заходів, передбачених колективним
договором, якщо настання НВ пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів,
що підтверджено медичним висновком.

_____________________
*Під підземними роботами розуміються видобуток корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних
споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею.
**У Листі № 716 Держгірпромнагляд на питання, який порядок дій у разі неотримання висновку компетентних органів
про характер відносин між особами, причетними до події, відповів наступним чином: такі НВ не визнаються пов’язаними з
виробництвом на підставі висновку компетентних органів про підтвердження або спростування з’ясування між потерпілим
та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру. Тобто, сам по собі висновок компетентних органів про
характер відносин між особами, причетними до події, не має значення у вирішенні питання про «виробничі» НВ.
***Згідно з п. 64 Порядку № 1232 віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 до Порядку № 1232 і Переліком професійних захворювань, затвердженим постановою КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662. Медичний висновок про встановлення зв’язку захворювання з умовами праці або протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу видається лікувально-профілактичним
закладом за місцем лікування або обстеження потерпілого у формі рішення лікарсько-експертної комісії на запит роботодавця та/або голови комісії. У такому запиті та доданих до неї матеріалах повинні міститися необхідні відомості про
обставини НВ, результати дослідження умов праці та виробничого середовища, зокрема кількісні і якісні характеристики
небезпечних, шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, які передували настанню НВ (див. Лист № 716).
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Як бачимо, НВ може бути визнаний виробничим, навіть якщо він стався при виконанні
працівником дій, які не входять до його трудових обов’язків. Крім того, бувають НВ, які відбуваються поза робочим часом (наприклад,
зазначені у пунктах 3 – 5 Таблиці 4). Здавалося
б, у деяких випадках вони напевно не можуть
бути визнані як такі, що пов’язані з виробництвом. Однак це не так. Якщо НВ стався під час
проїзду на роботу або з роботи на особистому
транспортному засобі, який використовується
в службових цілях, то чи буде він визнаний виробничим, залежить від того, чи використовувався цей транспортний засіб в інтересах підприємства. Якщо комісією встановлено, що
потерпілий використовував власний автотранспортний засіб в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця, то НВ буде визнано пов’язаним з виробництвом і на нього поширюватиметься дія
Порядку № 1232. Якщо ж факт використання
автомобіля в інтересах підприємства не підтвердиться, то такий НВ буде розслідуватися
як невиробничий.
Насамкінець зауважимо, що постраждати
(щонайменш адміністративно) у разі, коли на
підприємстві трапився виробничий НВ, можуть і службові особи, які відповідають за
оформлення працівника при прийнятті його
на роботу. Як свідчить практика, у наказах про
прийняття на роботу працівників деяких підприємств, установ, організацій нерідко відсутній запис про проходження ними інструктажу
з охорони праці. Тому кадровикам і працівникам, відповідальним за охорону праці (до речі,
статтю, присвячену питанню, хто ж саме повинен опікуватися проблемами охорони праці
на підприємстві, ви можете знайти на стор.
33 поточного номера нашої газети), слід неухильно виконувати вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р.
№ 15 (далі — Типове положення № 15), зокрема,
до наказів про прийняття на роботу працівників, а також про переведення на іншу роботу
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заносити відомості про проходження ними інструктажу з охорони праці. Крім того, запис
про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (його форму можна знайти у додатку 5 до Типового положення
№ 15), який зберігається службою охорони
праці або працівником, що відповідає за проведення цього інструктажу, а також у наказі
про прийняття працівника на роботу (п. 6.3. Типового положення № 15). При цьому не слід
плутати цю відмітку в наказах з підписом працівника у Журналі реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці відповідно до законодавства про охорону праці.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
У наступному номері чекайте на продовження
теми щодо нещасних випадків — зокрема ви
дізнаєтеся, які нещасні випадки не визнаються
пов’язаними з виробництвом, навіть якщо вони
трапилися в робочий час і на робочому місці,
а також ознайомитеся з алгоритмом дій
відповідних осіб у разі настання нещасного
випадку як до початку, так і в ході
розслідування.
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Видавник:
Федерація професійних
спілок України

Остання редакція:
11 серпня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цих Методичних рекомендаціях узагальнено інформацію, яка стосується основних
питань вирішення колективних трудових спорів — зокрема, щодо формування,
затвердження та направлення стороні роботодавця
вимог працівників, а також
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трудового спору мирним шляхом; законодавчих вимогах
до проведення страйку.
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ЧАСТИНА I.
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКУ
Основними законодавчими актами України, що встановлюють право на страйк та регулюють процедуру
реалізації даного права є:
• Конституція України (стаття 44);
• Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (статті 17 – 28, 30,
32 – 34).
Також є цілий ряд положень та інструкцій виданих Національною службою посередництва і примирення,
які регулюють процедуру проведення страйку та передстрайкові етапи вирішення колективного трудового
спору.
Національне законодавство передбачає процедури, яким необхідно слідувати з моменту виникнення
колективного трудового спору до початку страйку, це умови, виконання яких є обов’язковим для працівників
та їх організацій під час реалізації права на страйк.
І одною з найголовніших вимог є вичерпання всіх можливостей вирішення колективного трудового спору за допомогою процедур примирення до початку оголошення страйку.
Визначення страйку міститься в статті 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)». Згідно з нею страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи
працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу), що застосовуються як крайній засіб вирішення колективного трудового спору
або конфлікту (коли всі інші можливості вичерпано).

! Страйк не правомірно застосовувати без дотримання процедур вступу та вирішення колективного трудового спору!
ЧАСТИНА II.
ВИМОГИ ПРАЦІВНИКІВ
Статтею 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» в залежності від рівня, визначено сторони спору, а саме:
на виробничому рівні — наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства,
установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена
найманими працівниками організація з однієї сторони та роботодавець з іншої (далі — Сторона роботодавця).
За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша
особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;
на галузевому, територіальному рівнях — наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї
або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання
або інші уповноважені цими найманими працівниками органи з однієї сторони та організації роботодавців,
їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з іншої сторони (далі — Сторона роботодавця);
на національному рівні — наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки
або їх об’єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи з однієї сторони та всеукраїнські
об’єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України з іншої сторони (далі — Сторона роботодавця).
Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).
1. Формування вимог
Першим етапом є висунення вимог профспілки до Сторони роботодавця.
Статтею 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачено, що колективним трудовим спором є розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових
відносин з приводу:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (це
можуть бути розбіжності з приводу):
— нормування і оплати праці;
— умов і охорони праці;
— регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
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— забезпечення продуктивної зайнятості;
— поділу і кооперації праці;
— організації і обслуговування робочих місць;
— організації підбору персоналу і його розвитку;
— соціальних гарантій, компенсацій, пільг;
— комунально-побутового обслуговування;
— санітарно-побутового обслуговування;
— медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
— організації громадського харчування і питного режиму на виробництві;
— інших питань;
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди, зокрема на виробничому рівні;
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (на виробничому рівні це можуть бути розбіжності з приводу виконання положень колективного договору:
— про забезпечення продуктивної зайнятості;
— про нормування і оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), в тому числі щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати;
— про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
— про зміни в організації виробництва і праці;
— про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
— про забезпечення соціального страхування;
— про режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку;
— про умови й охорону праці;
— про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
— про участь трудового колективу у формуванні, поділі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
— про гарантії діяльності профспілкових або інших представницьких організацій працівників;
— про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;
— щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;
г) невиконання вимог законодавства про працю, зокрема, з питань:
— гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) працівників;
— регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку;
— нормування і оплати праці;
— гарантій й компенсацій (пільг);
— охорони праці, у тому числі щодо відшкодування у встановленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;
— гарантій зайнятості, умов і охороні праці жінок;
— гарантій зайнятості, умов і охороні праці молоді;
— надання пільг працівникам, які поєднують роботу з навчанням;
— гарантій діяльності профспілкової або іншої представницької організації працівників;
— забезпечення державного соціального страхування;
— з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю.
В залежності від підстав висунення вимог, що передбачені статтею 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», змінюється порядок вирішення колективного трудового спору.
Якщо висунуті вимоги відносяться до пунктів «а» та «б», то розгляд колективного трудового спору здійснюється примирною комісією, а в разі
неприйняття рішення у встановлені строки — трудовим арбітражем.
Якщо ж вимоги підпадають під пункти «в» та «г» — розгляд колективного трудового спору здійснюється трудовим арбітражем.

! Необхідно дуже зважено підійти до висунення вимог, адже від цього залежать і терміни вирішення колективного трудового спору
мирним шляхом!
В ситуації, яка склалася найбільш вірогідними причинами висунення вимог та вступу в колективний трудовий спір є:
• запровадження неповного робочого дня, тижня без погодження з профспілковими органами;
• масове звільнення найманих працівників, локаут без погодження з профспілковими органами;
• заборгованість із заробітної плати;
• впровадження як тимчасового заходу виплати заробітної плати нижчої від законодавчо встановленого розміру (відповідно до Угод) без погодження з профспілковими органами;
• виплата заробітної плати меншої від мінімальної встановленої законодавством, або передбаченої галузевою, регіональною і генеральною угодою;
• невиконання зобов’язань колективного договору в сфері охорони праці.
Всі вище перераховані підстави підпадають під пункти «в» та «г», це дасть змогу значно скоротити процедуру вирішення спору та без розгляду
колективного трудового спору примирною комісією перейти безпосередньо до його розгляду трудовим арбітражем.
Слід пам’ятати, що Рішення трудового арбітражу, на відміну від рішення примирної комісії, є обов’язковим для виконання лише у разі, якщо сторони про це попередньо домовляться.

! Вимоги мають адресуватися належній Стороні роботодавця — тобто органу чи особі, які компетентні задовольнити вимоги працівників!
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2. Затвердження вимог на виробничому рівні:
Затвердження вимог працівників або профспілки на виробничому рівні і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, загальними зборами або конференцією здійснюється наступним чином:
• збори скликаються з ініціативи виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого працівниками органу або ініціативної групи працівників, а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості штатних працівників;
— збори працівників є правомочними при наявності на них більше половини працівників, які є штатними працівниками підприємства, установи,
організації, окремого структурного підрозділу, окремої категорії працівників;
• конференції представників працівників можуть скликатися, у випадках, коли скликання зборів утруднене через багатозмінність або територіальну роз’єднаність цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів;
— конференція представників працівників є правомочною, якщо в ній бере участь не менше трьох четвертих обраних представників працівників
(делегатів конференції).
• або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.
Вимоги працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються Стороні роботодавця.
Відповідно до п. 2.2.5 Положення НСПП № 66 від 26.09.2014 р. «Про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок», у випадках, коли скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багато змінність або територіальну роз’єднаність цехів,
відділів та інших структурних підрозділів, скликання конференції найманих працівників повинно відбуватися з дотриманням наступних норми представництва:
— на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників до 300 осіб — 1 представник від 5 найманих працівників;
— на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 300 до 1000 осіб — 1 представник від 10 найманих працівників;
— на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 1000 до 3000 осіб — 1 представник від 20 найманих працівників;
— на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 3000 до 6000 осіб — 1 представник від 30 найманих працівників;
— на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 6000 осіб — 1 представник від 40 найманих працівників.
За рішенням ініціаторів скликання конференції працівників, у разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах
пропорційного представництва працівників підприємства,установи, організації чи їх структурного підрозділу.

! Ініціатива про скликання зборів або конференції доводиться до відома працівників не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на їх розгляд обговорення.
У зборах можуть брати участь всі штатні працівники.
Національна служба посередництва і примирення в своєму Положенні НСПП № 66 від 26.09.2014 р. «Про порядок формування і затвердження
вимог найманих працівників, профспілок» зазначає, що в роботі зборів має право брати участь Сторона роботодавця, представники місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники Національної служби посередництва і примирення та за згодою учасників даних
загальних зборів (конференції) інші представники громадських об’єднань.
Необхідно зазначити, що в кожному конкретному випадку профспілка має визначитись щодо доцільності перебування на зборах або конференції
Сторони роботодавця, адже вона може впливати на працівників психологічно, що буде заважати ухвалити належне рішення.
До компетенції зборів, конференції належить:
1) формування і затвердження вимог працівників;
2) обрання органу, уповноваженого представляти інтереси працівників в колективному трудовому спорі.
Рішення загальних зборів (конференції) найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі,
коли за них проголосувала така кількість учасників загальних зборів (конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж половини працюючих членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх окремого структурного підрозділу.
За результатами зборів (конференції) складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів (конференції). До протоколу зборів
(конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список працівників, які були присутніми на зборах, або список представників працівників
та протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії).
Також затвердження вимог працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси може бути здійснено шляхом збору
підписів.
Профспілковий орган чи ініціативна група працівників виготовляють підписні листи, в яких зазначаються вимоги, які пропонуються до висунення
працівників та орган чи особа, які пропонуються для представлення інтересів працівників. Працівники розглядають пропозиції і добровільно ставлять
свої підписи в підписному листі.
Після завершення збору підписів працівників результати збору підписів узагальнюються органом, уповноваженим представляти інтереси найманих
працівників, про що складається протокол.
Вимоги працівників вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або окремої категорії працівників.
3. Затвердження вимог на галузевому, територіальному, національному рівнях
Затвердження вимог працівників або профспілки на галузевому, територіальному або національному рівнях і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси здійснюється наступним чином:
• у випадках, коли інтереси працівників представляє профспілка, об’єднання профспілок — рішенням виборного органу відповідної профспілки,
об’єднання профспілок;
— Вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються Стороні роботодавця.
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• у випадках, коли інтереси працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) — конференцією представників підприємств,
установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту).
— Конференція представників працівників є правомочною, якщо в ній бере участь не менше трьох четвертих обраних представників працівників.
Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією представників підприємств, установ, організацій здійснюється у наступному порядку:
— конференція скликається з ініціативи виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого працівниками органу або ініціативної групи
працівників;
— не пізніш як за два тижні до проведення конференції ініціатор скликання повідомляє працівників підприємств, установ, організацій відповідної
галузі або території щодо часу скликання, місця проведення конференції, питань, які передбачається винести на її обговорення;
— відповідно до п. 3.2.5 Положення НСПП № 66 від 26.09.2014 р. «Про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок» для проведення конференції представників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території встановлено наступні норми
представництва:
• на територіальному рівні — 1 представник від 100 найманих працівників;
• на галузевому рівні — 1 представник від 500 найманих працівників (в галузях, в яких працює більше 200 тисяч працівників, — 1 представник від
2000 найманих працівників, в яких працює більше 500 тисяч працівників, — 1 представник від 5000 найманих працівників).
За рішенням ініціаторів скликання конференції працівників, у разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах
пропорційного представництва працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території.
До компетенції конференції належить:
1) формування і затвердження вимог найманих працівників;
2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників.
Рішення конференції представників підприємств, установ, організацій приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними
у разі, коли за них проголосувала така кількість представників (делегатів конференції), яка складає за їх повноваженнями не менше ніж половини
працюючих найманих працівників тих підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту) і делегували зазначених
представників на цю конференцію.
За результатами конференції складається протокол, який підписується головою і секретарем конференції. До протоколу конференції додаються
матеріали реєстрації її учасників (список представників працівників, які брали участь у роботі конференції та протокол (висновок) мандатної (лічильної)
комісії).
Вимоги профспілки оформляються відповідним протоколом засідання виборного органу профспілки.
4. Направлення вимог Стороні роботодавця
Вимоги працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються Стороні роботодавця.
! Особливо важливо зафіксувати дату вручення вимог Стороні роботодавця (в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису Сторони роботодавця на другому екземплярі вимог, що залишається в представника найманих працівників, або
поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом). Адже, саме з моменту отримання вимог Стороною
роботодавця починається відлік строку розгляду вимог.
Днем одержання вимог вважається день їх реєстрації у журналі або книзі вхідної кореспонденції, яка ведеться відповідним структурним підрозділом на підприємстві, в установі, організації чи безпосередньо Сторона спору, визначена Законом.
В процесі реєстрації вимог, що надійшли на розгляд Стороні роботодавця, на протоколі, в якому вони зазначені, робиться відповідна помітка
щодо дати реєстрації та вхідного номера.
У випадку надходження вимог поштою рекомендованим листом з повідомленням днем одержання вимог рахуватиметься день вручення Стороні роботодавця відповідного конверта (із вкладеними в нього вимогами), про що свідчитиме його особистий підпис або підпис працівника, який
відповідає за діловодство, на поштовому повідомленні про вручення. Записи у журналі вхідної документації в такому випадку здійснюються в
день фактичного одержання поштового відправлення!
5. Строки розгляду вимог
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Сторона роботодавця зобов’язана розглянути вимоги працівників, категорій працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний
строк з дня одержання вимог (його рахують з дня, наступного після того, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий,
вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. Останній день строку триває до 24 години. Строк не
вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту).
Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції Сторони роботодавця, вони зобов’язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання
вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих
працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.
Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання
цих вимог Стороною роботодавця до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від Сторони роботодавця про
прийняте рішення.
Рішення Сторони роботодавця повинне бути аргументованим, містити відповідь на всі питання, поставлені у вимогах та інформацію щодо задоволення чи часткового задоволення вимог працівників або профспілки, чи повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог.
Рішення Сторони роботодавця викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому
органу іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обґрунтуванням.
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ЧАСТИНА III.
ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ МИРНИМ ШЛЯХОМ
1. Виникнення колективного трудового спору
Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту:
• коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав
від Сторони роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням.
• коли строки розгляду вимог, передбачені Законом, закінчилися, а відповіді від Сторони роботодавця не надійшло.
І хоча в другому випадку, Закон, не зобов’язує працівників приймати рішення про вступ в колективний трудовий спір, на наш погляд, таке рішення має
бути прийнято, щоб позбавити Сторону роботодавця можливості оскарження процедури вирішення колективного трудового спору.
В рішенні про вступ в колективний трудовий спір має містися:
1) делегування повноважень на представлення інтересів працівників в колективному трудовому спорі (на виробничому рівні такі повноваження
можна делегувати виборному органу первинної профспілкової організації);
2) порядок розгляду колективного трудового спору, конфлікту (ініціювання створення примирної комісії або безпосередньо трудового арбітражу);
3) якщо буде створюватись примирна комісія:
• її кількісний склад (визначається за ініціативи однієї із сторін і складається з однакової кількості представників сторін);
• вказівка на те, що склад профспілкової сторони в примирній комісії та зміни до нього будуть визначатися уповноваженим на представлення інтересів профспілкової Сторони в колективному трудовому спорі, конфлікті;
• порядок матеріально-технічного забезпечення роботи примирної комісії;
4) якщо одразу буде створюватись трудовий арбітраж:
• його персональний та кількісний склад;
• порядок матеріально-технічного забезпечення;
! Про виникнення колективного трудового спору орган, який представляє інтереси працівників або профспілки, зобов’язаний у триденний строк
письмово проінформувати:
• роботодавця;
• центральні органи виконавчої влади;
• місцевий орган виконавчої влади;
• орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства;
• районну, обласну, галузеву профспілкову організацію (в залежності від рівня колективного трудового спору);
• Національну службу посередництва і примирення (відділення в областях)!
Повідомити Національну службу посередництва і примирення необхідно, адже ця служба здійснює реєстрацію колективного трудового спору, за
результатами розгляду повідомлення. В процесі реєстрації НСПП перевіряє повноваження сторін, відповідність здійснених сторонами дій вимогам
законодавства. Якщо порушень закону не встановлено, НСПП реєструє колективний трудовий спір, про що видає відповідне розпорядження.
У випадках, встановлених нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення може бути призупинена реєстрація
колективного трудового спору або в реєстрації може бути відмовлено.
! Для того, щоб уникнути порушень законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів, перш ніж вживати будь-які дії, необхідно проконсультуватися з фахівцями Національної служби посередництва і примирення!
2. Примирна комісія
Примирна комісія — це орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту),
та який складається із представників сторін. Примирна комісія розглядає колективні трудові спори, що виникли в зв’язку з:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
б) укладення чи зміни колективного договору.
Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на виробничому рівні — у триденний, на галузевому чи територіальному рівні — у
п’ятиденний, на національному рівні — у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості
представників сторін.
Порядок визначення представників до примирної комісії визначається кожною із сторін колективного трудового спору самостійно.
На час ведення переговорів і підготовки рішення примирної комісії її членам надається вільний від роботи час.
У разі потреби примирна комісія:
• залучає до свого складу незалежного посередника (визначену за спільним вибором сторін особу, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення);
• консультується із сторонами колективного трудового спору, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.
Сторони колективного трудового спору зобов’язані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів.
Колективні трудові спори розглядаються виробничою примирною комісією у п’ятиденний, галузевою та територіальною примирними комісіями —
у десятиденний, примирною комісією на національному рівні — у п’ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін ці строки
можуть бути продовжені.
! Законом чітко встановлений строк роботи примирної комісії, який може бути подовжений лише за спільним рішенням обох сторін спору. У разі
якщо Сторона роботодавця наполягає на більш тривалому терміні роботи примирної комісії (затягує сам процес) необхідно просто голосувати
проти і не намагатися домовитись, тоді строк залишиться такий як в Законі!
Примирна комісія уповноважена розглядати колективний трудовий спір та виносити рішення, якщо на її засіданні присутня саме та кількість
представників сторін про яку сторони колективного трудового спору (конфлікту) домовились та передбачили Регламентом роботи примирно комісії
та незалежний посередник, якщо він залучений до роботи примирної комісії.
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Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим
рішенням.
Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору примирна комісія припиняє свою роботу.
3. Трудовий арбітраж
Трудовий арбітраж є позасудовою системою для врегулювання колективних трудових спорів за участю незалежних арбітрів.
Трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного
трудового спору.
Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін або незалежного посередника у триденний строк.
Створення трудового арбітражу починається з укладення угоди про його створення.
В угоді про створення трудового арбітражу має бути зазначено:
• кількісний і персональний склад трудового арбітражу;
• обов’язковість виконання рішення трудового арбітражу;
! Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо
домовилися та уклали відповідну угоду!
• питання матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу.
Сторони спору повинні спільним рішенням вибрати арбітрів і призначити таких осіб, які були б прийнятні для обох сторін.
До складу трудового арбітражу також можуть входити народні депутати України, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування й інші особи.
! До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору, або особи, які заінтересовані в його однобічному вирішенні!
Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визначається за згодою сторін в будь-якій непарній кількості.
Якщо сторони не досягнуть згоди щодо кількісного складу трудового арбітражу — трудовий арбітраж складається з трьох арбітрів.
Голова та секретар трудового арбітражу обирається з числа його членів.
Процес розгляду справи трудовим арбітражем дуже подібний до судового процесу. Зокрема, сторони мають надавати докази, пояснення, заяви,
документи.
Участь представників сторін в засіданнях трудового арбітражу полягає в тому, щоб трудовий арбітраж, не перериваючи своєї роботи, в оперативному порядку зміг запитати і отримати у сторін необхідні документи, отримати відповіді на виниклі в ході засідання питання, заслуховувати пояснення
і т. д..
Сторони мають право залучати експертів та фахівців, звертатись до трудового арбітражу з проханням витребувати у Сторони роботодавця необхідні докази.
На відміну від примирної комісії, метою якої є знайти компромісне рішення, яке б задовольнило обидві сторони, трудовий арбітраж вимагає чіткого посилання на законодавство.
Колективний трудовий спір розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю представників сторін, а в разі потреби — представників
інших заінтересованих органів та організацій. Сторони спорів відстоюють свої позиції і представляють свої аргументи.
Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей
строк може бути продовжено до двадцяти днів.
Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформляється протоколом, підписується усіма його членами і оголошується у засіданні трудового арбітражу. Рішення направляється сторонам колективного трудового спору, НСПП в строк не пізніш трьох днів після
його прийняття.
4. В разі заборони проведення страйку
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (частина 2 ст. 24 Закону) накладає заборону щодо організації
та участі у страйку на працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної
влади, безпеки та правопорядку.
Дана норма відтворюється і в профільних нормативно-правових актах, зокрема: Законі України «Про державну службу» (ст. 16), Законі України «Про
міліцію» (ст. 18), Законі України «Про Збройні Сили України» (ст. 17), Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (ст. 12), Законі
України «Про пожежну безпеку» (ст. 20), Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (ст. 35), Законі України «Про дипломатичну службу» (ст. 31), Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст. 5), Законі України «Про альтернативну (невійськову) службу» (ст. 8), Законі України «Про аварійно-рятувальні служби» (ст. 13), Законі України «Про Державну прикордонну службу
України» (ст. 15), Законі України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (ст. 15).
! Для працівників, яким заборонено брати участь у страйку, законодавством (ст. 25 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)») надано право вирішення колективного трудового спору в судовому порядку.
Для реалізації цього права необхідно пройти примирні етапи вирішення колективного трудового спору, зокрема, примирну комісію, трудовий
арбітраж та звернення по сприяння до Національної служби посередництва і примирення.
Якщо вирішити колективний трудовий спір або конфлікт за допомогою зазначених примирних процедур не вдалося, необхідно звернутися до
Національної служби посередництва і примирення, голова якої має прийняти рішення про підготовку заяви про вирішення колективного трудового
спору до відповідного суду.
У 10-денний термін з дня прийняття рішення головою НСПП служба має підготувати заяву до суду та матеріали до неї.
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Також існують профільні закони, якими встановлено обмеження щодо використання права на страйк працівниками галузей, що здійснюють життєво важливі для суспільства роботи. Такі нормативно-правові акти визначають категорії випадків, за яких реалізація даного права обмежується.
Тобто законодавство визначає для працівників таких галузей окремі види робіт, постійне виконання яких дасть можливість гарантувати, з одного боку,
безпечність та безперервність виробництва, а з іншого — не допустити загрози життю і здоров’ю людей. До таких галузей законодавством віднесені:
• підприємства транспорту, працівники яких можуть брати участь у страйку в разі невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних угод,
за винятком випадків, пов’язаних з перевезенням пасажирів, обслуговуванням безперервно діючих виробництв, або коли страйк становить загрозу
життю і здоров’ю людини (ст. 18 Закону України «Про транспорт»);
• підприємства електроенергетики, працівники яких можуть брати участь у страйку, за винятком випадків, коли страйк може призвести до порушення сталості об’єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осінньо-зимовий період (ст. 22 Закону України «Про електроенергетику»);
• об’єкти у сфері теплопостачання, на яких забороняється проведення страйків у випадках, коли вони можуть призвести до порушення стабільності
теплопостачання споживачів в опалювальний період (ст. 30 Закону України «Про теплопостачання»);
• телекомунікаційні компанії, персоналу яких забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до припинення функціонування
мереж телекомунікацій чи надання телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав
і свобод людини (ст. 41 Закону України «Про телекомунікації»).
Реалізація працівниками названих вище галузей права на страйк має бути обачливою і продуманою до найменших деталей. Про чіткі дії з організації і
проведення страйку на зазначених підприємствах йдеться в розділі 11 («Деякі особливості проведення страйків») даного порадника.
Разом з тим у Гірничому законі України (статті 29) міститься пряма заборона для працівників гірничорятувальних служб (шахт, рудників, копалень,
кар’єрів, розрізів, збагачувальних фабрик тощо) проводити страйки, а також відмовляти у виїзді на рятування людей та ліквідацію аварій. Забороняється проведення страйків або голодувань у підземних виробках.
Загальні випадки, за яких забороняється проведення страйків, визначено статтею 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
Зокрема, заборонено проводити страйк за умови, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або
перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.
Також Закон надає Верховній Раді України та Президентові України право заборонити проведення страйку в разі оголошення надзвичайного стану.
За таких умов заборона може тривати не більше одного місяця і її продовження має бути схвалене спільним актом Верховної Ради України та Президента України.
У разі оголошення воєнного стану заборона проведення страйків настає автоматично і триває до моменту його відміни.
ЧАСТИНА IV.
СТРАЙК
1. Порядок прийняття рішення
Виробничий рівень — рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншої організації, уповноваженої відповідно до статті 3 Закону представляти інтереси працівників, загальними зборами (конференцією) працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції. Рішення про оголошення страйку оформляється протоколом.
В поданні виборного органу викладаються:
• вимоги працівників, що були предметом колективного трудового спору;
• причини, через які примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору;
• вказуються причини неможливості вирішення розбіжностей між сторонами іншим засобом, окрім страйку.
Рішення приймається загальними зборами (конференцією) працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість працівників або 2/3 делегатів конференції. Рішення зборів (конференції) оформляється протоколом.
Відповідно до цієї процедури приймається рішення про оголошення страйку і найманими працівниками структурного підрозділу або найманими
працівниками, що належать до окремої категорії найманих працівників.
В рішенні про оголошення страйку вказуються:
• перелік розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, які стали причиною для оголошення і проведення страйку;
• дата і час початку страйку, його передбачувана тривалість і кількість учасників;
• назва органу (особи), що очолює страйк;
• пропозиції щодо мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємстві, в установі чи організації в період страйку.
Рішення зборів (конференції) про оголошення страйку оформляється протоколом.
! Порушення процедури прийняття рішення про оголошення страйку (статті 19 Закону) є підставою для визнання його незаконним в судовому порядку!
Галузевий, територіальний рівень — оголошенню галузевого або територіального страйку передує конференція, збори, пленум або засідання іншого органу представників працівників або профспілок, на яких заслуховується інформація уповноваженого органу про причини недосягнення згоди
між сторонами. За підсумками обговорення можуть прийматися рекомендації про оголошення галузевого або територіального страйку, які направляються трудовим колективам або профспілкам, що знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або входять до
відповідної галузі.
В рекомендаціях про оголошення страйку вказуються:
• перелік розбіжностей сторін, які є підставою для оголошення і проведення страйку;
• дата і час початку страйку, його передбачувана тривалість;
• назва органу (особи), що очолюватиме страйк;
• пропозиції щодо мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємствах, в установах чи організаціях, що знаходяться на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або входять до відповідної галузі, в період страйку.
Рекомендації про оголошення страйку оформлюються протоколом.
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Працівники підприємств, галузі або адміністративно-територіальної одиниці самостійно приймають рішення про оголошення або неоголошення
страйку на своїх підприємствах, в установах, в організаціях.
Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, в установах і організаціях, на яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини загальної кількості працюючих відповідної галузі чи території.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із
власником або уповноваженим ним органом (представником).
! Про початок страйку його організатори зобов’язані письмово повідомити Сторону роботодавця (стаття 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»).
Зазвичай час для попередження становить 7 днів до початку страйку, проте для підприємств з безперервно діючим виробництвом цей строк
збільшено до 15 днів!
2. Строки та термін проведення страйку
В основному страйки за своєю тривалістю поділяються на термінові (день, два дні і т. д.) і безстрокові. Характер страйку визначається його метою.
Якщо профспілка оголошує страйк з метою привернути увагу громадськості до проблем трудових відносин на підприємстві, то в цьому випадку страйк,
поза сумнівом, носитиме терміновий характер — мабуть чисто символічної тривалості.
Якщо ж метою страйку є домогтися від працедавця виконання конкретних вимог, то доцільно буде оголосити безстроковий страйк. Проте, в рішенні профзборів (конференції) не потрібно вказувати тривалість страйку, як «безстрокова», а необхідно записати — «до виконання вимог профспілки»
або — «до ліквідації заборгованості по зарплаті». Два останні формулювання як би конкретизують час тривалості страйку, як того вимагає закон.
! У випадку, якщо профспілка, домагаючись виконання конкретних вимог, оголошує терміновий страйк, вона буде зобов’язана припинити його
після закінчення зазначеного терміну. Сторона роботодавець розуміє це і, швидше за все терпляче дочекається закінчення страйку. А знаючи про
час продовження страйку, підготує виробництво з тим, щоб компенсувати збитки, буде намагатися домовитися із замовниками про продовження
термінів постачання продукції і т. д. Загалом, знаючи конкретний час тривалості страйку, можна звести до мінімуму збиток від нього. Можна також
підрахувати розмір цього збитку, і якщо він виявиться меншим, ніж вартість вимог профспілки, навіщо ці вимоги виконувати!
3. Підготовка до страйку
Отже, рішення про оголошення страйку ухвалено. Визначено дату його початку, і до цієї дати залишилося сім (п’ятнадцять) днів (стаття 19 Закону
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»). Ці сім днів — найвідповідальніші і найнапруженіші в роботі з підготовки
до страйку. Що необхідно зробити в цей період?
1. Наступного ж дня після зборів (конференції) направити на адресу Сторони роботодавця повідомлення щодо ухваленого рішення про оголошення страйку.
2. Підготувати прес-реліз і розіслати його в засоби масової інформації.
3. Провести прес-конференцію на страйкову тему.
4. Організувати збір підписів працівників, котрі не є членами профспілки, на підтримку вимог профспілки, з’ясувати їхнє ставлення до страйку
(страйкуватимуть чи ні) і запропонувати підписати бланк заяви про вступ до профспілки.
5. Підготувати необхідну кількість примірників пам’ятки учасника страйку і пам’ятки для пікетника (якщо таке рішення прийнято).
6. Підготувати плакати для учасників пікетування та для розміщення на території підприємства.
7. Якщо страйк порушить усталений ритм життя і побуту людей, проінформувати населення (через ЗМІ, листівки тощо) про намічений страйк і
принести вибачення від імені профспілки.
8. У найвидніших місцях на підприємстві розмістити плакати-календарі: «До страйку залишилося ___ днів» (щодня ставити відповідну цифру).
9. Провести в неробочий час 2 – 3 мітинги перед адміністративною будівлею.
10. Визначити місце розташування координаційного центру страйку, подбати про оснащення його необхідною оргтехнікою і засобами зв’язку.
11. Організувати виготовлення профспілкової атрибутики (плакати, листівки, профспілкові прапори, розпізнавальні пов’язки для керівників страйку і таке інше).
12. Погодити зі Стороною роботодавця місце перебування учасників страйку.
13. Сповістити управління праці і зайнятості населення, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування про оголошення страйку.
14. Повідомити про це міські, обласні Ради депутатів, тристоронню соціально-економічну раду, відділення Національної служби посередництва і
примирення. профспілкові організації вищого рівня (обласний галузевий комітет, облпрофраду).
Напередодні страйку необхідно провести профспілкові збори із запрошенням на них не охоплених профчленством працівників. Чисельність зборів
підтвердить готовність людей приступити до страйку. На зборах обговорюються питання, які виникли, визначається порядок дій учасників страйку.
Реалізація вищезазначених пунктів 3, 4, 7, 8, 9, поза сумнівом, справить морально-психологічний вплив на Сторону роботодавця. Не виключено
навіть, що вирішити страйкові вимоги вдасться, не починаючи страйку.
4. Правила поведінки в ході страйку
Реалізація працівниками права на колективний трудовий спір і на страйк не повинна спричинити несприятливих наслідків для інших осіб і має
здійснюватись без порушення прав і свобод інших осіб.
Необхідно дотримуватися громадського порядку, вживати заходи для збереження майна Сторони роботодавця і інших осіб (особистого майна
працівників, що знаходиться в організації), забезпечення гарантій життя і здоров’я громадян.
Вказані обов’язки несе, перш за все, організатор колективних дій — орган, що очолює страйк. Проте і Сторона роботодавця, і органи виконавчої
влади, і органи місцевого самоврядування повинні докладати зусилля і координувати свої дії з метою недопущення зловживання своїми правами і
порушення прав і свобод інших осіб.
В період страйку повинна бути забезпечена робота машин і устаткування, зупинка яких представляє безпосередню загрозу життю і здоров’ю людей.
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! Визначення набору заходів, які повинні бути зроблені для забезпечення роботи машин і устаткування Стороною роботодавця, органом, що
очолює страйк, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування здійснюється шляхом узгодження!
5. Права та обов’язки працівників, які беруть участь у страйку
Орган (особа), який очолює страйк повинен ознайомити потенційних учасників страйку з правами, обов’язками всіх суб’єктів страйку та процедурою його проведення, що, в свою чергу, позбавить Сторону роботодавця можливості оскаржити законність страйку.
Потрібно проінформувати працівників, що вони під час страйку мають право бути активними суб’єктами всіх заходів, і разом з тим пояснити, які
дії можуть призвести до визнання страйку незаконним (дивись розділ 14 даного порадника).
Окрім цього, підставою для притягнення до відповідальності учасників страйку можуть бути:
• дії спрямовані на порушення громадського порядку;
• дії, які можуть становити загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу;
• вчинення опору законним діям роботодавця щодо забезпечення життєдіяльності та нормального функціонування підприємства;
• створення перешкоди для доступу на підприємство, в установу, організацію управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі у
страйку;
• примус інших працівників до участі у страйку.
! Досить часто працівники вважають, що коли страйк буде проведено у суворій відповідності із законом, то Сторона роботодавця зобов’язана
оплатити їм дні участі в страйку. Це не так. Закон не зобов’язує роботодавця оплачувати страйкові дні страйкарям.
Дане питання є предметом домовленості між профспілкою і Стороною роботодавця. При укладенні угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) під час страйку, орган (особа), що очолює страйк, має домовитися про оплату страйкових днів працівникам. Включення такого
пункту до угоди вже саме по собі є частиною перемоги, навіть тоді, коли не вдалося домогтися виконання всіх вимог!
Сторона роботодавця не має права звільнити працівника, який брав участь у законному страйку. А якщо це все ж таки трапилось, то такий працівник має звернутися до суду та домогтися поновлення його на попередній посаді і відшкодування підприємством шкоди за завдані збитки — моральнопсихологічні та матеріальні у вигляді недоотриманої за цей період заробітної плати.
! Відповідно до статті 27 Закону участь працівників у законному страйку не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути
підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, а отже, не призводить до переривання стажу.
6. Права та обов’язки органу (особи), що очолює страйк
Учасників страйку необхідно поінформувати про права та обов’язки органу, що його очолює. Ось найважливіші з них:
• повідомлення Сторони роботодавця про проведення страйку;
• проведення переговорів, консультацій від імені страйкарів;
• нагляд за дотриманням учасниками страйку громадського порядку;
• підписання угоди зі Стороною роботодавця про вирішення у ході страйку колективного трудового спору (конфлікту);
• отримання від Сторони роботодавця інформації стосовно стану виконання вимог найманих працівників;
• організація та проведення зборів, мітингів, пікетів з метою виконання висунутих найманими працівниками вимог;
• погодження зі Стороною роботодавця місця перебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь.
Водночас необхідно зазначити, що збори (конференція) працівників може надавати й інші права органу (особі), що очолює страйк.
7. Права та обов’язки роботодавця під час страйку
Також необхідно ознайомити працівників і з правами та обов’язками Сторони роботодавця під час проведення страйку.
Він може:
• звернутися до суду із заявою про визнання страйку незаконним;
• вимагати від страйкарів дотримання законності та громадського порядку;
• ініціювати проведення примирних процедур та брати в них участь;
• підписувати угоду про вирішення колективного трудового спору;
• разом із органом, що очолює страйк, розглянути питання місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;
• вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєдіяльності підприємства, збереження майна, дотримання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу;
• звернутися із заявою до відповідних правоохоронних органів у разі наявності (з боку учасників страйку) протизаконних фактів недопускання на
територію підприємства, установи, організації управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі у страйку, що може становити загрозу
життєдіяльності підприємства, життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу.
! Безапеляційним обов’язком Сторони роботодавця є компенсація збитків учасникам страйку в розмірі, визначеному судом (у межах коштів і
майна, що йому належать) у разі порушення законів, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк закінчився повним або частковим задоволенням вимог найманих працівників!
Сторона роботодавця не має права:
— ухилятися від проведення примирних процедур та переговорів;
— відмовляти органу (особі), який очолює страйк, працівникам НСПП у наданні інформації, необхідної для врегулювання колективного трудового
спору (конфлікту);
— перешкоджати участі працівників у страйку.
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8. Права та обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час страйку
Розглядаючи права та обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час страйку, необхідно зробити
наголос на тому, що стаття 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначає, що зазначені органи сприяють вирішенню колективного трудового спору, в тому числі й під час страйку. Це має робитися, зокрема, шляхом вжиття необхідних заходів щодо забезпечення під
час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, забезпечення необхідних умов для проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій
і пікетів.
Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування розглядає заяву про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій і пікетів під
час страйку і повідомляє орган, який очолює страйк, про прийняте рішення не пізніше як за два дні до часу проведення заходу, зазначеного в заяві
(п.п. 6.4, 6.5 Положення НСПП про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку).
Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування може бути оскаржене в судовому порядку.
9. Забезпечення життєдіяльності підприємства під час страйку
Відповідальність за вжиття заходів, необхідних для забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, українське законодавство (стаття 26 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)») покладає на роботодавця, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особу), що очолює страйк.
Серед заходів щодо забезпечення життєдіяльності підприємства, установи, організації найпоширенішими є заходи, спрямовані на:
• збереження майна;
• додержання законності та громадського порядку;
• недопущення загрози життю і здоров’ю людей;
• недопущення загрози навколишньому природному середовищу;
• забезпечення енерго- та теплопостачання;
• забезпечення функціонування електричного зв’язку;
• забезпечення протипожежної безпеки;
• забезпечення охорони приміщень і території;
• забезпечення правил проїзду та стоянки транспортних засобів;
• забезпечення проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
• забезпечення проведення невідкладних ремонтних та ремонтно-відновлювальних робіт;
• забезпечення зберігання сировини, напівфабрикатів і готової продукції як в приміщеннях, так і на території;
• забезпечення утримання виробничих, побутових та інших приміщень, території відповідно до вимог санітарних норм;
• забезпечення проведення періодичних оглядів території, будівель, виробничих і службових приміщень з метою контролю за утриманням шляхів
евакуації, протипожежних перепон, розривів, під’їздів і доріг, засобів пожежегасіння (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників) і вжиття
термінових заходів для усунення виявлених порушень та недоліків;
• забезпечення контролю за справністю приладів опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного і виробничого обладнання і вжиття заходів до усунення виявлених несправностей.
Роботодавець та орган, що очолює страйк, можуть визначати й інші заходи щодо забезпечення життєдіяльності підприємства, установи, організації під час страйку з урахуванням специфіки виробничої діяльності.
Під час страйку забезпечується допуск на підприємство, в установу, організацію управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі в
страйку.
10. Розгляд і вирішення колективного трудового спору під час страйку
Законодавство зобов’язує суб’єктів страйкуючих шукати шляхи вирішення трудового спору, використовуючи для цього всі наявні можливості,
основним з яких є утворення узгоджувальної комісії з представників працівників та роботодавця. До роботи комісії можуть бути запрошені також незалежний посередник та фахівці Національної служби посередництва і примирення.
Про утворення узгоджувальної комісії орган, що очолює страйк, та Сторона роботодавця мають прийняти спільне рішення. Проте порядок делегування своїх представників для участі в узгоджувальній комісії кожна із сторін визначає самостійно. Визначення представників сторін до узгоджувальної комісії має бути оформлене відповідним рішенням. Для цього в ухвалі зборів (конференції) про проведення страйку відповідні повноваження
можуть бути делеговані органу або особі, що очолює страйк.
Функції узгоджувальної комісії полягають в обговоренні варіантів вирішення розбіжностей у позиціях сторін і виробленні найбільш прийнятного
рішення. Для цього сторони можуть консультуватися із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами.
Узгоджувальна комісія має підготувати проект угоди про вирішення колективного трудового спору або конфлікту. За результатами роботи узгоджувальної комісії приймається рішення, яке передається на розгляд сторонам колективного трудового спору. Дане рішення підписують всі члени
узгоджувальної комісії.
Іншим шляхом вирішення колективного трудового спору є ведення переговорів зі Стороною роботодавця.
11. Угода про вирішення колективного трудового спору
Яким би шляхом у напрямі вирішення колективного трудового спору не пішли учасники страйку, фіналом має бути укладання угоди про вирішення спору або конфлікту.
Підставою для укладення угоди може бути рішення узгоджувальної комісії або результати переговорів між уповноваженими представниками
працівників та Стороною роботодавця. Одна із сторін має право зробити пропозицію щодо укладення зазначеної угоди.
Відповідь на пропозицію має бути повною і безумовною. Угода вважається укладеною, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов.
Істотними умовами угоди є предмет страйку та умови, щодо яких сторони вважають за необхідне досягти згоди. Угода має містити спільне рішення про строки і шляхи вирішення колективного трудового спору або конфлікту щодо кожної із висунутих вимог окремо.
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Угода про вирішення колективного трудового спору укладається в письмовій формі і набирає чинності з моменту її підписання органом, що очолює
страйк, та Стороною роботодавця.
Контроль за виконанням умов цієї угоди здійснюється сторонами колективного трудового спору (конфлікту) або уповноваженими ними органами
(особами).
! Невиконання угоди є підставою для відновлення страйку!
В угоді необхідно зафіксувати зобов’язання роботодавця виконати конкретні вимоги профспілки із зазначенням термінів, інакше після страйку
може статися так, що адміністрація відмовиться від даних профспілці усних обіцянок, і профком опиниться перед вельми неприємною необхідністю
пояснювати членам профспілки, чому успіх страйку не був належним (юридичним) чином оформлений.
! В угоді необхідно також визначити розмір компенсації втрат у заробітній платі учасникам страйку за час його проведення!
В разі коли роботодавець не може виконати жодної з вимог, в угоді необхідно закріпити гарантії учасникам страйку на оплату «страйкових» днів,
щоб працівники не втратили в зарплаті.
Після закінчення переговорів з адміністрацією і вироблення проекту угоди керівництво профспілки має переконатися — чи згодні працівники з
результатами переговорів. Для цього проводяться загальні збори працівників. На них необхідно ознайомити присутніх з текстом угоди і дати стосовно
неї необхідні пояснення та коментарі. Цілком ймовірно, що зміст угоди задовольнить не всіх. У такому разі керівникам потрібно буде докласти чимало
вміння, аби переконати працівників з розумінням поставитися до підсумків переговорів, щоб незадоволення угодою частини членів профспілки не
призвело до її розколу.
! На переговорах з адміністрацією потрібно «витиснути максимум можливого». Всі учасники переговорів повинні бути впевнені, що про більше
на даний момент домовитися неможливо.
Тільки за таких обставин угоду можна виносити на затвердження профспілкових зборів (конференції). І тоді члени профспілки, навіть якщо вони
й будуть незадоволеними підсумками переговорів, зрозуміють, що на сьогодні це — межа!
Після затвердження і підписання угоди лідери профспілки повинні подбати про те, щоб про закінчення страйку були проінформовані члени профспілки, не присутні на загальних зборах (конференції).
! Необхідно домогтися включення в текст угоди пункту про право профспілкової організації оголосити страйк без проходження примирних процедур у разі порушення роботодавцем угоди.
Рекомендуємо також визначити статус угоди як додатка до колективного договору. Такий статус розширить юридичні можливості профспілки
домагатися виконання роботодавцем своїх зобов’язань!
12. Припинення, призупинення страйку
Якщо вимоги виконані і працівники задоволені, можна сміливо приймати рішення про припинення страйку. Факт припинення страйку можна зафіксувати в угоді.
В ситуації, коли вдалося досягти певних домовленостей зі Стороною роботодавця і в угоді записані зобов’язання виконати вимоги працівників
через деякий час, ми не радимо ухвалювати рішення про припинення страйку. Тут актуальним буде прийняття рішення про призупинення страйку.
Це — тимчасовий захід, що використовується, як правило, з наперед визначеним терміном. Закінчення терміну пов’язується з конкретною календарною датою або якою-небудь подією (наприклад, виконання Стороною роботодавця вимог працівників).
Можливість відновлення страйку нічим не обумовлена. Про його відновлення представник працівників повинен лише попередити роботодавця,
центральний орган виконавчої влади і місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування (якщо колективні дії проходять
за межами підприємства) не пізніше, ніж за три дні.
Рішення про призупинення страйку краще приймати у той самий спосіб що й рішення про припинення страйку, після чого необхідно сповістити
про його прийняття Сторону роботодавця.
На практиці працівники вдаються до призупинення страйку вкрай рідко.
13. Посередництво у вирішенні колективного трудового спору під час страйку
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (стаття 16) надає Національній службі посередництва і
примирення можливість брати участь у вирішенні колективного трудового спору на всіх його етапах, у тому числі і під час страйку. При цьому
необхідно пам’ятати, що рішення НСПП мають рекомендаційний характер, однак скористатися можливостями цієї служби буде корисним для
працівників.
Здійснюючи посередницьку функцію, служба посередництва може:
• ініціювати створення узгоджувальної комісії та координувати її роботу;
• направляти (на прохання сторін) своїх спеціалістів, експертів для участі в переговорах, роботі узгоджувальної комісії і виробленні угоди про вирішення спору;
• сприяти встановленню контактів між страйкарями та Стороною роботодавця;
• перевіряти, в разі необхідності, повноваження представників сторін;
• консультувати орган, що очолює страйк, та Сторону роботодавця;
• попереджати учасників страйку та Сторону роботодавця про порушення ними вимог чинного законодавства;
• залучати до участі у примирних процедурах під час страйку народних депутатів України, представників органів державної влади та місцевого
самоврядування.
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14. Визнання страйку незаконним
Відповідно до законодавства України (стаття 22 України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» незаконними визнаються страйки:
• оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини;
• оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень
статей 2, 4, 6, частин першої і п’ятої статті 12, частин першої, третьої і шостої статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)»;
• розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог статті 20,
частин другої та третьої статті 24 зазначеного Закону;
• оголошені або проводяться під час здійснення примирних процедур.
Якщо страйк визнано незаконним у судовому порядку (стаття 23 Закону про колективні трудові спори), це зобов’язує учасників страйку прийняти
рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників — розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії рішення суду.
15. Відповідальність учасників страйку
В Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (розділ IV) встановлена відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори:
• особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) та такі, що винні у виникненні колективних трудових спорів
(конфліктів) або які затримують виконання рішень примирних органів, а також рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
чи їх посадових осіб щодо вирішення колективного трудового спору, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством;
• працівники, які беруть участь у страйку, визнаному судом незаконним, несуть відповідальність згідно із трудовим законодавством;
• особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само
особи, які перешкоджають припиненню незаконного страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством. До зазначених осіб не застосовуються порядок і гарантії, передбачені статтями 43 і 252 Кодексу законів про працю України;
• особи, які примушують працівників до участі у страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства, або шляхом інших незаконних
дій, покарання за які передбачено законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності згідно із законодавством;
• збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, організаціям чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно
із законодавством.
Окрім цього, притягуються до відповідальності:
• особи від профспілкової сторони — за порушення частин п’ятої, восьмої, дев’ятої статті 19, частини третьої статті 23 Закону України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;
• особи від сторони роботодавців — за порушення частини другої статті 5 вищезазначеного Закону;
• особи від Національної служби посередництва і примирення — за порушення частини четвертої статті 16 Закону України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)».
Збитки, заподіяні роботодавцю страйком, який був визнаний судом незаконним, відшкодовуються органом, уповноваженим найманими працівниками на проведення страйку, в розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать).
Роботодавець, який порушив закони України, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк закінчився повним або частковим задоволенням вимог найманих працівників, компенсує збитки учасникам страйку в розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать).
Відповідно до статті 174 Кримінального кодексу України, примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років.

Підготовлено фахівцями управління соціального діалогу
та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ
(Закінчення (додатки до Методичних рекомендацій, зокрема, зразки документів) — у наступному номері)
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Відповідальні особи за охорону
праці на підприємстві
Про те, що роботодавець має забезпечити безпечні умови праці своїм працівникам
на підприємстві — відомо кожному кадровику, але й зрозумілим є те, що сам роботодавець не є безпосереднім виконавцем цього напряму діяльності. Отже, існують
певні працівники, на яких покладають, наприклад, обов’язки з проведення інструктажів з охорони праці, а також є відповідні штатні одиниці кадрового персоналу
підприємства, професії яких належать до сфери охорони праці. Надалі дізнаймося,
хто ж саме повинен опікуватися проблемами охорони праці та яким чином на інших
працівників можна покласти додатково, окрім їх основних обов’язків, також і окремі
функції з цього напряму роботи.

Загальні норми
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII
(далі — Закон № 2694) роботодавець має
можливість застосовувати різні підходи щодо
забезпечення належних умов з охорони праці на підприємстві. Такими умовами на сьогодні є:
— для створення служби з охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони праці — наявність на
підприємстві працюючих понад 50 осіб;
— у разі наявності на підприємстві працюючих від 20 до 50 осіб функції служби охорони
праці можуть виконувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку;
— на підприємстві з кількістю працюючих
менше 20 осіб для виконання функцій служби
охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Керівники та фахівці служби охорони праці за
своєю посадою та заробітною платою прирів-

№ 17 (101), 1 вересня 2015

нюються до керівників і фахівців основних
виробничо-технічних служб.
Фахівці служби охорони праці в разі виявлення порушень охорони праці мають право:
— видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості,
документацію та пояснення з питань охорони
праці;
— вимагати відсторонення від роботи осіб,
які не пройшли передбачених законодавством
медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних
робіт або не виконують вимог нормативноправових актів з охорони праці;
— зупиняти роботу виробництва, дільниці,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
— надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які
порушують вимоги щодо охорони праці.
Керівник підприємства повинен створити на
робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-
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правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників
у галузі охорони праці. З цією метою на підприємстві має бути забезпечено функціонування системи управління охороною праці,
зокрема, шляхом:
— вжиття термінових заходів для допомоги
потерпілим, залучення, коли виникає така необхідність, професійного аварійно-рятувального
формування у разі виникнення на підприємстві
аварій і нещасних випадків;
— впровадження прогресивних технологій,
досягнення науки та техніки, засобів механізації
та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці тощо;
— забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що
змінюються;
— забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого устаткування, моніторинг за його технічним станом;
— забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних
захворювань, і здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
— здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з
охорони праці;
— організації проведення аудиту охорони
праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінювання технічного стану виробничого устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони
праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вжиття заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для
здоров’я виробничих чинників;
— організації пропаганди безпечних методів
праці та співробітництва з працівниками в галузі охорони праці;
— розроблення за участю сторін колективного договору та реалізації комплексних заходів
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для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;
— розроблення та затвердження положення,
інструкції, інших актів з охорони праці, що діють
у межах підприємства та встановлюють правила
виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з
охорони праці, забезпечення (безоплатно) працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
— створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення
конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх обов’язки, права та
відповідальність за виконання покладених на
них функцій, а також контролювання їх дотримання.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог, але
оскільки він сам не займається охороною праці,
то з метою уникнення неприємних ситуацій
йому слід визначити, хто опікуватиметься охороною праці на його підприємстві (тобто які
саме працівники та керівники зобов’язані це
робити).

Працівники з охорони праці
На сьогодні, серед значної кількості професійних назв робіт, Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) передбачена низка професій, працівники яких мають забезпечувати належний
стан охорони праці на підприємстві. Серед таких, зокрема, можна виділити:
— «Головний страховий експерт з охорони
праці» — код КП 1229.7;
— «Інженер з охорони праці» — код КП 2149.2;
— «Інспектор з охорони праці» — код КП 3152;
— «Начальник відділу охорони праці» — код
КП 1232;
— «Страховий експерт з охорони праці» —
код КП 2412.2.
Ці посади за необхідності або ж у порядку, визначеному Законом № 2694, про що було зазначено вище, можуть використовуватися на під-
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приємствах. Водночас, зверніть увагу, що для
посад «Головного страхового експерта з охорони
праці» та «Страхового експерта з охорони праці»
на сьогодні відповідні кваліфікаційні характеристики не затверджено.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

На підприємствах, де утворено відділи з охорони праці, зазвичай запроваджуються посади
«Начальника відділу охорони праці» та «Інженера з охорони праці». Отож, розглянемо у Таблиці
їх основні завдання та обов’язки.
Таблиця

«Начальник відділу охорони праці»

«Інженер з охорони праці»

Організовує і координує роботи з охорони праці на
підприємстві, здійснює контроль за додержанням у
структурних підрозділах законодавчих і нормативних
правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної
роботи із запобігання виробничого травматизму,
професійних і виробничо-обумовлених захворювань,
заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на
підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг
і компенсацій за умовами праці. Інформує працівників
від особи роботодавця про стан умов праці на робочому
місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від
небезпечних і шкідливих виробничих чинників, забезпечує
підготовку документів на виплату відшкодування збитків,
завданих здоров’ю працівників у результаті нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання.
Організовує проведення перевірок, обстеження технічного
стану будинків, будівель, устаткування, машин і механізмів
на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони
праці, стану санітарно-побутових приміщень, засобів
колективного та індивідуального захисту працівників,
контролює своєчасність їх проведення. Надає методичну
допомогу керівникам підрозділів підприємства у складанні
списків професій і посад, згідно з якими працівники
повинні проходити обов’язкові попередні й періодичні
медичні огляди, а також списків професій і посад, згідно
з якими працівникам надаються компенсації та пільги
за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці, у разі
розробки і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів
підприємства з безпеки праці. Надсилає керівникові
підприємства подання про притягнення до відповідальності
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
Забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників
з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі
виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням.
Контролює складання кошторисів витрат на заходи з
охорони праці в підрозділах підприємства, правильність
складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального
захисту, спецхарчування, запобіжні й захисні пристрої.

Розроблює заходи щодо вдосконалення на науковій основі
організації праці всіх категорій працівників підприємства
з метою подальшого підвищення продуктивності та
якості праці, ефективності виробництва. Бере участь у
підготовці проектів програм і планів з організації праці
підприємства, виконує необхідні розрахунки економічної
ефективності запланованих заходів, а також розроблює
завдання з впровадження організації праці для підрозділів
підприємства, контролює здійснення заходів. Вивчає
безпосередньо на робочих місцях існуючі організаційнотехнічні умови виробництва, трудові процеси, прийоми і
методи праці, готує необхідні матеріали для розроблення
заходів з удосконалення організації робочих місць та їх
атестації з метою поліпшення умов праці й скорочення
важких, трудомістких і ручних робіт, а також заходів,
спрямованих на підвищення продуктивності праці та
зниження трудомісткості продукції. Здійснює контроль за
додержанням вимог з організації праці під час розроблення
пропозицій (проектів) з розширення та реконструкції
виробництва, упровадження нової техніки та технології,
автоматизації та механізації виробничих процесів, а
також за застосуванням розроблених централізовано
методичних і нормативних матеріалів з удосконалення
організації праці. Бере участь у виявленні резервів
підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалення
її організації. На основі загальногалузевих і галузевих
рекомендацій розроблює методичні та нормативні
матеріали з організації праці з урахуванням конкретних
умов виробництва. Вивчає й узагальнює передовий
вітчизняний і світовий досвід у сфері організації праці,
розроблює пропозиції щодо його використання та сприяє їх
впровадженню. Бере участь у виявленні передових методів
праці, розповсюдженні прогресивного досвіду у сфері
організації праці, у роботі з проведення виставок, семінарів,
шкіл передового досвіду, оглядів-конкурсів. Надає
методичну і практичну допомогу структурним підрозділам
під час розроблення й реалізації програм та планів з
удосконалення організації праці. Веде облік впроваджених
заходів.

Більш детально з завданнями, обов’язками та
іншими кваліфікаційними вимогами до «Начальника відділу охорони праці» та «Інженера з
охорони праці» можна ознайомитися у випуску 1
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мі-
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ністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — ДКХП).
Також досить поширеною на підприємствах є
посада «Інспектора з охорони праці», але слід наголосити на тому, що ця професія належить до
класифікаційного угруповання КП «Інспектори
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з безпеки руху, охорони праці та якості», а відповідну кваліфікаційну характеристику вміщено до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної
служби від 13 вересня 2011 р. № 11 (далі — ДКХП
держслужбовців). Натомість сама професія є міжгалузевою, тобто приватні та інші роботодавці
мають право також її використовувати. Виходячи з того, що на сьогодні інших кваліфікаційних
характеристик професії «Інспектор з охорони
праці» не затверджено, то можна користуватися
тією, що наявна в зазначеному вище ДКХП держслужбовців. Розглянемо деякі завдання та обов’язки саме цього працівника.
«Інспектор з охорони праці»: здійснює
контроль за дотриманням на підприємствах
незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень,
інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій
за умови праці; проводить нагляд за станом
проек тів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, розроблення нових технологій,
засобів виробництва, засобів колективного та
індивідуального захисту працюючих і їх відповідності нормативним актам про охорону
праці; бере участь у прийнятті в експлуатацію
виробничих об’єктів; здійснює контроль за наявністю та виконанням проектів ведення робіт
з геологічного вивчення надр, розроблення родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання й
усунення шкідливого впливу гірничих робіт на
будинки та споруди, а також своєчасності передавання корисних копалин для промислового освоєння; контролює дотримання порядку
зберігання, транспортування, використання й
обліку отруйних, вогненебезпечних і шкідливих речовин; бере участь у технічному огляді
та випробуванні об’єктів, котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд й інших
об’єктів на їх відповідність встановленим ви-
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могам безпеки; опрацьовує та впроваджує систему управління охороною праці відповідно до
нормативно-правових актів; контролює стан
проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам
і правилам охорони праці; здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює проведення обліку та аналізу цих подій,
а також розроблює пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань і виробничого травматизму; здійснює інформаційнороз’яснювальну роботу на підконтрольних
підприємствах та організаціях щодо вимог Закону № 2694 й проводить відповідні заходи
щодо його дотримання.
«Інспектор з охорони праці» та «Інженер з
охорони праці» підпорядковуються «Начальнику відділу з охорони праці», або, за відсутності
відділу, входять до адміністративного персоналу
підприємства.

Встановлення
додаткових функцій
Але що робити невеликим підприємствам, в
яких не має фінансових можливостей ввести до
штату працівників, які будуть займатися винятково питаннями охорони праці? За таких обставин можна надати певні повноваження та покласти відповідні обов’язки щодо охорони праці
на працівників, які виконують на підприємстві
інші трудові функції (тобто вони займатимуться
охороною праці додатково).
Так, роботодавець має право покласти окремі обов’язки, які стосуються охорони праці на
підприємстві, на певних працівників за їх згодою, а також за наявності в них відповідної підготовки. Згідно з п. 6 «Загальних положень»
ДКХП, якщо виникає необхідність, завдання та
обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади,
можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширено з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп
посад, рівних за складністю, виконання яких
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не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Тобто роботодавець після визначення того чи
іншого працівника, який буде відповідати за
питання охорони праці, за його згодою (або ж
до прийняття на посаду такого працівника —
без згоди) може внести до відповідної посадо-
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вої (робочої) інструкції необхідні зміни та доповнення.
Розглянемо на прикладі внесених змін до посадової інструкції «Завідувача господарства»,
яким чином можуть виглядати додаткові функції щодо охорони праці* (див. Зразок).
Зразок

Посадова інструкція завідувача господарства
(Код КП — 1239)
1. Загальні положення
1.1 Головна функція — управляти господарською діяльністю підприємства.
1.2. Завідувач господарства забезпечує дотримання належного стану приміщень підприємства та створює умови для ефективної роботи працівників.
1.3. Завідувач господарства підпорядковується директору підприємства.
1.4. На посаду завідувача господарства призначають особу, яка має вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та стаж роботи з
господарського обслуговування — не менше року.
1.5. Завідувач господарства у роботі керується положеннями законодавства України та
локальними нормативними актами підприємства щодо адміністративно-господарського обслуговування, а також посадовою інструкцією.
1.6. Призначення на посаду та звільнення з неї відбувається за наказом директора підприємства.
2. Завдання та обов’язки
2.1. Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування підприємства.
2.2. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і
компенсацій за умовами праці.
2.3. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення і поповнення,
а також додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території підприємства.
2.4. Стежить за станом приміщень та вживає заходи щодо своєчасного їх ремонту, зокрема організовує проведення ремонту приміщень підприємства і контролює якість виконання ремонтних робіт.
2.5. Забезпечує працівників канцелярським приладдям та предметами господарського
вжитку.
2.6. Бере участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів
підприємства (будівель, систем водопостачання, повітропроводів та інших споруд), складає
кошториси господарських витрат.
2.7. Забезпечує підрозділи установи меблями, господарським інвентарем, здійснює нагляд за його збереженням і проведенням вчасного ремонту.
2.8. Організовує оформлення необхідних матеріалів для укладення договорів про надання послуг, отримує та зберігає канцелярське приладдя, необхідні господарські матеріали,
забезпечує ними підрозділи підприємства.
2.9. Веде облік витрат господарських матеріалів та складає встановлену звітність.
2.10. Організовує прийняття та відповідне супроводження осіб, які прибувають у службові відрядження до підприємства.

_____________________
*Додаткові функції з охорони праці у прикладі посадової інструкції «Завідувача господарства» виділені курсивом.
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Зразок. Продовження
2.11. Керує роботами з упорядкування та прибирання території підприємства.
2.12. Організовує проведення технічних оглядів автотранспорту підприємства.
2.13. Виконує роботу з організації табельного обліку, складання графіків відпусток і розпорядку робочого дня прибиральниць службових приміщень підприємства.
2.14. Забезпечує виконання протипожежних заходів і утримує в належному стані пожежний інвентар.
2.15. Разом з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.
2.16. Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто влаштовується на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на проходження виробничого
навчання або практику.
3. Повинен знати
3.1. Структуру підприємства та перспективи її розвитку, правила експлуатації приміщень.
3.2. Порядок укладання та оформлення договорів про надання послуг зі сторонніми підприємствами, установами, організаціями.
3.3. Організацію табельного обліку.
3.4. Засоби обчислювальної та організаційної техніки; порядок і терміни складання звітності.
3.5. Засоби механізації ручної праці в господарському обслуговуванні.
3.6. Порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя та
оформлення розрахунків на послуги.
3.7. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.
3.8. Основи трудового законодавства, Закон України «Про охорону праці», правила внутрішнього трудового розпорядку.
3.9. Систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії тяжкості робіт, обмеження застосування праці жінок, неповнолітніх та працівників, переведених на легку працю.
3.10. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві.
3.11. Правила та норми з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.12. Порядок проведення інвентаризації.
4. Права
4.1. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення роботи з
господарського обслуговування.
4.2. Отримувати від підрозділів підприємства необхідну інформацію щодо питань господарського обслуговування.
4.3. Використовувати комп’ютерну техніку підприємства для виконання покладених на
нього завдань та функцій.
4.4. Брати участь в обговоренні питань щодо адміністративно-господарського обслуговування на нарадах у директора підприємства.
5. Відповідальність
5.1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та неприйняття рішень з питань, що належать до його компетенції.
5.2. За незбереження встановленої документації з обліку матеріалів.
5.3. За невиконання доручень і розпоряджень директора підприємства.
5.4. За недотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку,
правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки підлеглими працівниками.
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Зразок. Закінчення
5.5. За невиконання та недотримання вимог, передбачених посадовою інструкцією.
5.7. За правопорушення, вчинені під час діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
5.8. За заподіяння матеріальних збитків — у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Наприкінці ще раз нагадаємо про те, що роботодавець має виконувати зобов’язання щодо належного забезпечення умов охорони праці на
підприємстві, а працівники мають постійно дотримуватися правил і норм задля безпеки життєдіяльності на підприємстві. В іншому випадку
нехтування правилами охорони праці може
врешті-решт спричинити нещасні випадки на
виробництві й у подальшому потягне за собою

різного роду відповідальність: від адміністративної до кримінальної. Тому налагоджене та
правильне використання норм з охорони праці
зменшить ризики для всіх учасників господарської діяльності.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Процес адаптації нових
співробітників
Кожен з нас колись був новим працівником на підприємстві та стикався з проблемами
адаптації — тому й усім відомо з власного досвіду, що цей період є дуже непростим.
Адаптація нових співробітників на кожному підприємстві відбувається по-різному:
деякі роботодавці «закривають очі» на існуючі проблеми й залишають процес звикання нового працівника до колективу та умов праці неорганізованим, але є й керівники,
які піклуються про своїх підлеглих, і на підприємстві розробляється спеціальна програма адаптації нових співробітників. Зрозуміло, що якщо новачку допомогти освоїтися
серед нових колег та детально розібратися у своїх обов’язках, то і його робота вийде
на належний рівень набагато швидше, а окрім того, він відчуватиме вдячність за турботу, що також матиме позитивний вплив на виконання ним трудових зобов’язань.
Отож, наразі дізнаймося, що ж таке адаптація, на яких базових чинниках вона має
будуватися та як запровадити програму адаптації на практиці.

Мета адаптації та її вигоди
Адаптація — це методика, основним завданням якої є ефективне залучення нового члена
колективу в процеси, що відбуваються на підприємстві, та підготовка у найкоротший строк
лояльного співробітника з акцентом на необхідних для успішної роботи знаннях і навичках.
Система адаптації персоналу — це не тільки
пакет документів, які регламентують порядок
заходів щодо адаптації нового співробітника
(якщо вас цікавить саме Положення про адаптацію персоналу, то ознайомитися з його структурою та типовим зразком ви можете у № 5
(89) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік). Це, насамперед, люди, які ці заходи
здійснюють: і ті, хто безпосередньо допомагає
новому співробітникові увійти в курс справи, і
ті, хто цей процес організовує та контролює.
І, звичайно ж, це інструменти, які вони використовують у своїй роботі.
Метою впровадження на підприємстві системи адаптації є наступні фактори:
— прискорення процесу пристосування нового співробітника до умов праці та стилю роботи
підприємства;
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— зменшення стартових витрат (оскільки
поки новий працівник погано знає своє робоче
місце, він працює менш ефективно, що відповідно, відображається на результатах роботи підрозділу, де він працює, а подекуди й підприємства в цілому (залежно від посади, яку обіймає
новачок);
— зменшення кількості можливих помилок
нового співробітника у період освоєння ним
своїх функціональних обов’язків;
— зниження ступеня стурбованості й невизначеності у нових працівників внаслідок того,
що вони не розуміють, який стиль роботи та модель поведінки є прийнятними на підприємстві;
— скорочення плинності кадрів (адже якщо
новачки відчувають себе некомфортно на новій
роботі та їм здається, що вони тут нікому непотрібні, то реакцією на це може бути подання
ними заяви про звільнення);
— скорочення кількості співробітників, які не
пройшли випробувальний термін;
— економія часу керівника підприємства чи
відповідного підрозділу і нового працівника,
оскільки проведення роботи за програмою адап-
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тації допомагає ефективно використовувати та
заощаджувати час кожного з них;
— розвиток у нового співробітника позитивного ставлення до роботи та задоволеність нею;
— зменшення на підприємстві кількості працівників, які звільнилися протягом першого
року роботи.
Поряд з вищезазначеними перевагами, які
отримує роботодавець внаслідок запровадження на підприємстві програми адаптації, це, безумовно, приносить й велику користь новому
працівникові. Так, вигодами, які одержує новий співробітник після проходження адаптації, зокрема, є:
— отримання повної інформації, необхідної
для ефективної роботи;
— зниження рівня невизначеності й відчуття
занепокоєння;
— підвищення задоволеності роботою й розвиток позитивного ставлення до підприємства в
цілому;
— освоєння основних норм корпоративної
культури та прийнятих правил поведінки на підприємстві;
— вибудовування системи взаємодії з колегами;
— отримання ефективного зворотного зв’язку
з безпосереднім керівником за підсумками випробувального строку.
Отже, адаптація однаково важлива як для підприємства, так і для самого працівника. Безумовно, для будь-якого підприємства персонал є
основою успішного функціонування — від ефективності робочих показників кожного залежить
якість виробленої продукції, обсяги її продажу,
економічні показники підприємства в цілому і,
як наслідок, — прибуток. У свою чергу для нового працівника, який проводить на роботі, як
правило, більшу частину свого часу, значення
мають насиченість робочого процесу, психологічний комфорт і задоволеність умовами праці
(як матеріальними, так і його нематеріальними
складовими).
Водночас, підприємство отримує внаслідок
професіонально вибудованої системи адаптації
не лише певні переваги, пов’язані зі швидким
процесом звикання до умов роботи нового працівника, а й можливість удосконалити систему
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пошуку та управління персоналом. Так, програма адаптації, зокрема, допоможе:
— розробити механізм оцінки професійних
та, за потреби, управлінських компетенцій нових співробітників і їх потенціалу за підсумками
роботи в перші два-три місяці;
— виявити недоліки існуючої на підприємстві
системи підбору працівників;
— розвинути управлінські та наставницькі
навички керівників підрозділів підприємства;
— приймати обґрунтовані кадрові рішення
як щодо новачків, так і їх безпосередніх керівників після закінчення адаптаційного періоду;
— підвищити взаємну лояльність співробітників підприємства нижчої й середньої ланки,
керівників підрозділів та роботодавця.
Органічна взаємодія між новоприйнятим
працівником і підприємством — це запорука
ефективності їх подальшої спільної діяльності.
Чим швидше новачок опанує принципи роботи
на новому місці, налагодить стосунки з колегами та ознайомиться зі специфікою організації
внутрішніх процесів, тим швидше він почне
приносити прибуток підприємству й відчує задоволення від роботи.

Складові фактори
У період адаптації нового працівника мають
місце чотири складових фактори: психологічний,
соціальний, професійний і організаційний. Кожен
з них має свої особливості, які необхідно враховувати під час розроблення програми адаптації.
Психологічний фактор. Режим і ритм робочого процесу, умови праці, робоче місце, фізичні
й психологічні навантаження — це моменти, що
стосуються безпосереднього звикання. Адже
для новачка дуже важливо бути успішним на новому місці, і кожному необхідий різний період
для психологічної адаптації.
Соціальний фактор. Починаючи роботу на
іншому підприємстві працівник вимушений заново вибудовувати відносини з колегами. Особливо важко доводиться людині, якщо вона змінює соціальний статус (наприклад, при переході
на більш відповідальну ділянку роботи або керівну посаду). Доводиться звикати до нових корпоративних цінностей і традицій, організаційної
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культури підприємства, нових взаємин у колективі, порядку внутрішньоорганізаційної комунікації, прийнятих норм і стандартів поведінки,
способів взаємодії.
Професійний фактор. Передбачає реалізацію
професійних навичок і вмінь працівника на новому місці роботи, а також способи підвищення кваліфікації, критерії результативності оцінки праці,
порядок виконання функціональних обов’язків.
Організаційний фактор. Під ним мається на
увазі усвідомлення новачком його статусу й значущості займаної посади в ієрархічній структурі
підприємства, ознайомлення з положенням
структурного підрозділу, де він працює, в загальній функціональній системі, вивчення корпоративних механізмів управління на підприємстві, його позиціями на ринку тощо.
Психологами відмічено, що повне «вливання»
співробітника в життя підприємства відбувається
через 10 – 12 місяців після початку роботи. Найскладнішими в процесі адаптації вважаються
перші 2 – 3 місяці, які до того ж, зазвичай, збігаються з періодом випробувального строку, під
час якого професійні та особистісні якості працівника піддаються пильній увазі й оцінці як з боку
керівника, так і з боку колег. Якщо на підприємстві діятиме чітка програма адаптації, це дозволить значно скоротити термін остаточної «акліматизації» новачків (до 3 – 6 місяців).

Етапи загальної
та індивідуальної програми
Кінцевою метою ретельно і правильно організованої програми адаптації є отримання новим
співробітником повної інформації про підприємство, свою посаду (функціональні обов’язки та
повноваження), а також чітке розуміння поставлених перед ним завдань і цілей. Сюди ж необхідно віднести гармонійне «вливання» в колектив і, як наслідок усього вищезазначеного,
задоволеність новачка вибором місця роботи,
а роботодавця — новоприйнятим працівником.
Складаючи програму адаптації, слід враховувати особливості організаційної структури підприємства — чисельність персоналу, ієрархічну
підпорядкованість, прийняті норми внутрішньої
взаємодії між членами колективу, контакти з зо-
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внішніми партнерами та клієнтами. Не можна забувати і про нюанси складання програми для топменеджерів — адже звичайна процедура, яка
застосовується для рядових співробітників, для керівного складу підприємства буде малоефективна.
Розроблення та складання даної програми й
чітке дотримання всіх етапів не є обов’язком виключно відділу кадрів чи HR-служби. Тому, перш
ніж розробляти процедуру, необхідно заручитися підтримкою керівника підприємства і топменеджерів, роз’яснивши їм (у разі необхідності) доцільність її впровадження.
Програма адаптації нових співробітників складається з двох основних частин — загальної та
індивідуальної, вона розрахована на весь випробувальний строк (а подекуди й виходить за його
межі), який на більшості підприємств становить
2 – 3 місяці (нагадаємо, що згідно зі ст. 27 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) строк
випробування при прийнятті на роботу, якщо
інше не встановлено законодавством України, не
може перевищувати трьох місяців; в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним
органом первинної профспілкової організації, —
шести місяців; при прийнятті на роботу робітників строк випробування не може перевищувати
одного місяця). При ротації (зміні посади) випробувальний строк не встановлюється.
Загальна частина програми адаптації передбачає формування у новачка уявлення про
підприємство, ознайомлення з його основними
напрямками діяльності, організаційними особливостями, прийнятими правилами поведінки
та відносинами у колективі, порядком прийняття
та звільнення з роботи, умовами праці, застосовуваними на підприємстві способами матеріального стимулювання (виплата премій, винагороди
за підсумками роботи за рік тощо). Зазвичай, загальна частина програми адаптації проводиться
протягом першого тижня роботи новоприйнятого працівника і складається з п’яти наступних
етапів.
Етап 1. Оформлення трудових відносин.
При влаштуванні на роботу з співробітником
укладається трудовий договір, а за потреби —
також договір про матеріальну відповідальність.
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Згідно з ч. 2 ст. 24 КЗпП громадянин, який
влаштовується на роботу, зобов’язаний подати
такі документи:
— паспорт або інший документ, що посвідчує
особу (для осіб віком до 16 років — свідоцтво
про народження та згоду одного з батьків або
особи, що його замінює);
— трудову книжку (якщо це не перше робоче
місце і у працівника вона вже є);
— довідку про присвоєння ідентифікаційного
номера платника податків;
— свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 17 Порядку видачі
свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2000 р. № 1306);
— документ про освіту (якщо робота вимагає
спеціальних знань);
— довідку про стан здоров’я (за необхідності);
— військовий квиток (для військовозобов’язаних);
— посвідчення про приписку до призовної
дільниці (для призовників);
— довідку про звільнення (для осіб, звільнених з місця відбування покарання за кримінальний злочин).
— додаткові документи та відомості, передбачені законодавством України, для виконання
окремих видів робіт чи праці в окремих сферах
діяльності.
Етап 2. Вступна орієнтаційна співбесіда.
Основним завданням даного етапу є повідомлення новому співробітнику відомостей про підприємство, продукцію, яка на ньому виробляється, та/чи послуги, які воно надає, а також
особливості трудових відносин підприємства
і працівника. Орієнтаційна співбесіда проводиться або одразу після остаточного рішення
щодо прийняття нового працівника на роботу та
узгодження з ним дати виходу, або ж у перший
день роботи. Зазвичай, таку співбесіду з працівниками нижчої та середньої ланки проводить менеджер з персоналу чи працівник відділу кадрів,
а з топ-менеджерами — директор підприємства
чи його заступники або ж керівники відповідних
підрозділів.
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На вступній орієнтаційній співбесіді новий
працівник має бути поінформований щодо положення підприємства на ринку (основні види
товарів і послуг; форми та методи роботи; найважливіші етапи робочого процесу; загальна
оцінка становища підприємства на ринку; найближчі та довгострокові цілі розвитку), а також
ознайомлений з внутрішніми організаційними
питаннями підприємства (історія розвитку;
основні підрозділи та зміст їхньої діяльності; керівництво підприємства, розмежування повноважень; внутрішній розпорядок роботи підрозділів, прийнятий на підприємстві зовнішній вигляд
персоналу тощо).
Етап 3. Приватне ознайомлення з підприємством та його співробітниками.
Після оформлення всіх необхідних документів при прийнятті на роботу проводиться офіційне представлення нового працівника керівнику відповідного підрозділу (звісно, за
умови, що це не відбулося раніше — ще під час
добору кандидатів на вакантні посади) та співробітникам цього підрозділу. Також новачку
демонструють основні приміщення підприємства (залежно від посади нового працівника
такий обхід приміщень може з ним здійснювати безпосередній керівник або менеджер з
персоналу).
Етап 4. Ознайомлення з робочим місцем.
Загальне ознайомлення з місцем роботи новоприйнятого працівника проводить безпосередній керівник — показує новачку його робоче
місце, обладнання, інструменти, прилади, оргтехніку, робочі матеріали, документацію.
Також проводиться інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, а за потреби надаються
консультації щодо використання технічних засобів зв’язку, персонального комп’ютера, застосування конкретних програмних продуктів та
технологій роботи тощо.
Етап 5. Співбесіда з безпосереднім керівником.
Проводиться безпосереднім керівником нового співробітника, у вільній формі в робочому
порядку. Керівник пояснює завдання та вимоги
до роботи, відповідає на питання і розглядає побажання нового співробітника.
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Індивідуальна програма адаптації визначається безпосереднім керівником новоприйнятого працівника та, за потреби, узгоджується з
менеджером з персоналу. При необхідності новий співробітник закріплюється за конкретним
наставником, принципи роботи якого, цілі та
завдання мають бути відображені в окремому
документі (зазвичай — у «Пам’ятці наставника»). Індивідуальна програма включає в себе детальне ознайомлення з посадою і специфікою
майбутньої роботи, набуття навичок, специфічних для даного виду посади (наприклад, ведення внутрішньої документації підприємства), та,
зазвичай, розраховується на період проходження новим співробітником випробувального
строку. Складається індивідуальна програма
адаптації з трьох наступних етапів.
Етап 1. Входження в посаду.
Цей етап розрахований на перший місяць роботи новачка з дня його прийняття на роботу й передбачає повне входження в посаду, тобто ґрунтовне освоєння своїх посадових обов’язків, набуття хорошої орієнтації на підприємстві, детальне
ознайомлення з його діяльністю та структурою.
Також на цьому етапі оцінюється адаптивність нового співробітника і його здатність до навчання.
Етап 2. Робота на посаді.
Після закінчення першого етапу індивідуальної програми адаптації (входження на посаду)
настає її основний етап, який розрахований на
весь період, що залишився до кінця випробувального строку. На цьому етапі оцінюється відповідність співробітника займаній посаді, його
професійні знання, рівень трудової дисципліни,
потенціал і можливості подальшого зростання.
Оцінку діяльності нового працівника доцільно проводити після закінчення кожного місяця
випробувального строку (звісно, у тому разі,
якщо він триває 2 – 3 місяці чи довше). Таким
чином встановлюється зворотний зв’язок новачка з безпосереднім керівником, а крім того,
працівник може особисто оцінити результати
своєї роботи, обговорити враження від робочого процесу, задати питання та висловити певні
зауваження і пропозиції.
Також щотижня менеджер з персоналу проводить індивідуальну бесіду з новим працівником з
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метою отримання інформації про те, наскільки
він задоволений роботою, як складаються його
взаємини з колективом, чи немає труднощів у
спілкуванні з керівництвом тощо.
Професійна адаптація являє собою поступове
доопрацювання фахових знань і навичок співробітника до належного рівня, необхідного для виконання ним своїх обов’язків.
Етап 3. Підсумкова бесіда.
За тиждень до закінчення випробувального
строку необхідно провести заключний етап індивідуальної програми адаптації — підсумкову бесіду зі співробітником, в ході якої визначити результати його роботи на підставі сумарної оцінки,
отриманої за весь випробувальний строк.
Під час підсумкової бесіди (яка може проходити
разом з його наставником) аналізуються сильні й
слабкі професійні сторони співробітника, відзначаються його успіхи та невдачі, вислуховуються
зауваження і пропозиції, а також обговорюються
перспективи його роботи на підприємстві (у разі
прийняття позитивного рішення щодо вдалого
проходження ним випробувального строку).
Успішність адаптації залежить від характеристик як виробничого середовища, так і самого працівника. Зрозуміло, що чим складніше обставини, чим більше вони відрізняються від
звичного для новачка середовища на колишньому місці роботи, чим більше пов’язано з цим
змін, тим важче проходить процес адаптації.
Для забезпечення ефективної роботи персоналу необхідно створення атмосфери конструктивної співпраці, аби кожен член колективу був
зацікавлений у найбільш повній реалізації своїх
здібностей. Для створення такої соціальнопсихологічної атмосфери потрібно велику увагу
приділяти процесу як добору працівників на вакантні посади, так і адаптації персоналу.
Не потрібно забувати, що неповне використання можливостей співробітника у трудовій
діяльності через те, що він погано адаптувався
на новому підприємстві, завдає шкоди не тільки
його власному розвитку, а й обертається втратою для роботодавця.

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.

У процесі розгляду справи про поновлення працівника на роботі щодо підприємства, на якому він працював, відкрито ліквідаційну процедуру — як у такому разі
відбуватиметься поновлення на роботі?
За таких обставин працівника не буде поновлено на роботі.
Згідно зі ст. 240 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням
установленого порядку, але поновлення його
на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує
ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого підприємства, установи, організації, а у відповідних
випадках — правонаступника), виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає
трудовий спір, визнає працівника таким, якого
було звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Це означає, що у разі визнання працівника
таким, якого було звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП,
він має право на вихідну допомогу у розмірі не
менше середнього місячного заробітку (ст. 44
КЗпП).

Також у разі визнання працівника таким, якого було звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП, до його трудової книжки вносяться виправлення в порядку,
передбаченому 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).
Відповідно до п. 2.8. Інструкції № 58, у разі
виявленого неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також
про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний
запис. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності —
вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності — облархівом чи держархівом м. Києва.

Чи можна продовжити строк випробування, якщо працівник тривалий
час був відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
Так, можна.
Відповідно до ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) під час укладення
трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова випробування має бути зазначена
у наказі (розпорядженні) про прийняття працівника на роботу.
Випробування не встановлюється для:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
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— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також в
разі прийняття на роботу в іншу місцевість або
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переведення на роботу на інше підприємство,
під час укладення трудового договору на тимчасові і сезонні роботи, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Згідно зі ст. 27 КЗпП строк випробування в
разі прийняття на роботу робітників не може
перевищувати одного місяця, інших працівників — трьох місяців, а в окремих випадках,
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.
Водночас, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких працівник був відсутній у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю або з інших
поважних причин (ч. 3 ст. 27 КЗпП).
Але зверніть увагу, що вказана норма не передбачає обов’язку роботодавця продовжити
строк випробування, а тільки допускає таку мож-

ливість. Для продовження строку випробування
роботодавець має видати наказ відповідного
змісту, з яким працівника слід ознайомити під
підпис.
Працівник вважається таким, що витримав
випробування і остаточно зарахований на роботу, якщо строк випробування закінчився і він не
був звільнений як такий, що не витримав випробування (за ст. 28 КЗпП). Додатково наказ (розпорядження) про це не видається. Наступне розірвання трудового договору допускається лише
на загальних підставах.
Також слід зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 26
КЗпП у період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Тому працівник може бути звільнений, зокрема, за п. 5
ст. 40 КЗпП у зв’язку з нез’явленням на роботу
більше як чотирьох місяців підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності.

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, хоче на декілька місяців вийти на роботу, а потім знову піти
у таку ж відпустку. Яким має бути зміст наказу за таких обставин та чи слід
вносити відповідні записи до трудової книжки?
Записи до трудової книжки вносити не потрібно.
У ст. 181 Кодексу законів про працю України
та статтях 18, 20 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) встановлено порядок надання
жінці або іншій особі, яка фактично доглядатиме за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, відпустки для догляду за дитиною.
Цими статтями передбачено, що для оформлення такої відпустки жінка має подати відповідну письмову заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органа та копію свідоцтва
про народження дитини. Особа, яка фактично
доглядає за дитиною, крім зазначених документів, має подати також довідку з місця роботи (навчання) матері дитини про те, що вона
вийшла на роботу до закінчення строку цієї
відпустки.
Надання відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку оформляється
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наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органа.
Законом не передбачено обмежень щодо
припинення і повторного оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Припинення і оформлення
такої відпустки щоразу має здійснюватися на
підставі наказу (розпорядження) роботодавця.
Таким чином, якщо жінка, яка перебуває у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, хоче на декілька місяців
вийти на роботу, вона має подати роботодавцеві
відповідну заяву, на підставі якої той має видати наказ (розпорядження) про припинення відпустки для догляду за дитиною. Зміст наказу
може бути таким:
«Кириленко Олені Іванівні, заступнику головного бухгалтера, перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку з 2 червня 2015 року у зв’язку з виходом на
роботу.
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Підстава: заява Кириленко О. І. від 28 травня
2015 р..»
Зверніть увагу, що день подання працівницею заяви з проханням про припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку і день виходу на роботу
не можуть збігатися (заява має бути подана
принаймні в день, що передує дню виходу на роботу). Додержання цієї рекомендації дасть змогу
правильно звільнити працівника, прийнятого
на роботу тимчасово (на час перебування цієї
працівниці у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку), оскільки
тимчасовий працівник підлягає звільненню в
останній день напередодні виходу на роботу
основного працівника.
Якщо через певний час жінка захоче знову
оформити відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, то вона
має знову подати відповідну заяву, додавши до
неї копію свідоцтва про народження дитини,

на підставі якої роботодавець повинен видати
наказ про надання такої відпустки. Зміст цього наказу може бути таким:
«Кириленко Олені Іванівні, заступнику головного бухгалтера, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 1 вересня 2015 р..
Підстави: 1. Заява Кириленко О. І. від 28 серпня 2015 р..
2. Копія свідоцтва про народження
дитини».
Запис про надання і припинення відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку до трудової книжки не заноситься, оскільки це не передбачено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок
працівників, з затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58.

Чи обов’язково при звільненні нараховувати працівникові компенсацію
за дні невикористаної додаткової соціальної відпустки «на дітей»?

Так, обов’язково.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація
за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей.
Додаткова відпустка відповідно до ст. 19 Закону № 504 надається тривалістю 10 календарних днів. Якщо працівник має право на відпустку за двома (або більше) підставами, загальна
тривалість відпустки не може перевищувати 17
календарних днів.
У разі, коли працівник, який має право на соціальну відпустку «на дітей», з якихось причин
не скористався цим правом у році досягнення
дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю від-
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пустку, а в разі її звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за
всі невикористані дні відпусток.
Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівників, які мають
дітей. Також зверніть увагу, що ця відпустка не
належить до виду щорічних, тому надається повної тривалості в будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого
часу і дати народження дитини — до чи після
цієї дати. Отже, і компенсація за невикористану
відпустку виплачується повністю за всі дні. Наприклад, якщо працівник звільняється з роботи
у січні 2015 року, при звільненні йому необхідно
виплатити компенсацію за 10 днів додаткової
відпустки за поточний рік і, звісно, за відповідну
кількість невикористаних днів такої відпустки
за минулі роки.
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Яким чином та протягом якого строку можна зняти з працівника
дисциплінарне стягнення (догану)?
Шляхом видання відповідного наказу.
Згідно з ч. 1 ст. 151 Кодексу законів про працю України якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не
буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав стягнення (тобто якщо після накладення стягнення минув рік, то вже робити нічого не потрібно — воно
знімається автоматично).

Разом з тим стягнення може бути зняте й достроково (до закінчення одного року з дня його
накладення), якщо працівник не допускав нових порушень і проявив себе як сумлінний працівник. Ініціює зняття стягнення, як правило,
безпосередній керівник працівника. За його доповідною запискою (Зразок 1), в якій мають
бути описані підстави для зняття стягнення, видається наказ роботодавця (Зразок 2).
Зразок 1
Директору ТОВ «Світанок»
Борисенку В. Г.
начальника відділу збуту
Хромова Івана Олеговича

Доповідна записка
Доводжу до Вашого відома, що менеджер із збуту Дранчук О. П., якому 3 червня 2015 р.
було оголошено догану за порушення трудової дисципліни (наказ від 3 червня 2015 р. № 124-п),
за період, що минув із дня накладення дисциплінарного стягнення, проявив себе як сумлінний працівник та не допускав нових порушень трудової дисципліни. У зв’язку з цим прошу
достроково зняти дисциплінарне стягнення з Дранчука О. П..
28.08.2015 р.

Хромов

І. О. Хромов

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТАНОК»
НАКАЗ
31.08.2015 р.

м. Київ

№ 181-п

Про зняття догани
У зв’язку тим, що Дранчук О. П. проявив себе як сумлінний працівник і не допускав нових
порушень трудової дисципліни за період, що минув після оголошення йому догани,
НАКАЗУЮ:
З ДРАНЧУКА Олексія Павловича, менеджера із збуту, догану, оголошену йому в наказі
від 3 червня 2015 р. № 124-п, зняти достроково 1 вересня 2015 року.
Підстава: Доповідна записка начальника відділу збуту Хромова І. О. від 28.08.2015 р..
Директор
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Борисенко

В. Г. Борисенко
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Е

Є

Енергетик

Єгер

9 Короткий опис професії: Енергетик — фа-

9 Короткий опис професії: Єгер — це спе-

хівець в області розробки, виробництва або експлуатації систем, призначених для теплового
або електричного забезпечення.
9 Зміст роботи: Енергетик забезпечує безперебійну роботу і безпечну експлуатацію енергетичних мереж, організовує профілактику та
ремонт енергетичного устаткування, враховує,
контролює і аналізує витрати електроенергії,
розроблює заходи щодо підвищення енергоефективності, управляє технічним персоналом.
9 Повинен знати: Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості,
режими роботи і правила технічної експлуатації
енергетичного устаткування; систему плановозапобіжного ремонту та раціональної експлуатації
обладнання; організацію і технологію ремонтних
робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження електричного устаткування.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад мислення, уважність, організованість і внутрішня дисципліна, розвинута
структурована пам’ять.
9 Умови праці: В приміщенні управління підприємства з частими виходами на об’єкти експлуатації енергетичного устаткування.
9 Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень вищої освіти (бакалавр).
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: На первинній
посаді заробітна плата енергетика коливається
у межах 3 500 – 4 000 грн на місяць, а з часом,
після отримання відповідного досвіду й кваліфікації, — до 6 000 грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 3113, ця професія у КП
відноситься до підкласу «Технічні фахівціелектрики», у Національному класифікаторі
України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі —КВЕД) — до класу
33.14 «Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання»
9 Споріднені професії: «Енергодиспетчер»,
«Технік-енергетик».

ціаліст-мисливець, який охороняє мисливські
угіддя від браконьєрів, веде облік тварин у заповідниках і мисливських господарствах, планує їх
виловлювання та розселення, створює умови
для акліматизації й розмноження нових видів
тварин і птахів, забезпечує їм необхідні умови
життя, а також контролює правильне ведення
полювання на території господарства.
9 Зміст роботи: Здійснює заходи щодо охорони природи, збереження звірів і птахів; займається
штучним розведенням дичини, збагаченням
угідь; заготовлює корми та підгодовує кабанів,
лосів й інших диких тварин; перевіряє ліцензії у
осіб, які приїхали на полювання; організовує безпечні й зручні умови для мисливців, включаючи
ночівлю, допомагає вигнати й відстрелити звіра.
9 Повинен знати: Лісове законодавство, інші
нормативно-правові акти, постанови, інструкції
з ведення лісового господарства, а також нормативні акти про відстріл і вилов дичини, правила
полювання, технології і організації лісогосподарських промислів. Має вміти користуватись
приборами та інструментами, що використовуються в лісовому господарстві, працювати з
мисливськими собаками, прапорцями, пастками
та володіти знаннями з біології звірів і птахів.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, кмітливість, гострота зору
і слуху, швидкість реакції, сумлінне ставлення
до виконуваних обов’язків, мобільність і готовність до ненормованого робочого дня, сміливість та рішучість.
9 Умови праці: В лісі.
9 Кваліфікаційні вимоги: Курсова підготовка на базі мисливських господарств.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 200 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 5169, ця професія у
КП відноситься до підкласу «Працівники захисних та охоронних служб», у КВЕД — до групи 01.7
«Мисливство, відловлювання тварин і надання
пов’язаних із ними послуг».
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9 Споріднені професії: «Лісник», «Мисливствознавець», «Робітник фермерського господарства».

Ж
Жилувальник м’яса
та субпродуктів
9 Короткий опис професії: Жилувальник
м’яса та субпродуктів — це працівник м’ясопереробних підприємств (м’ясокомбінатів),
який виконує функції з первинного оброблення
м’яса — видаляє з м’яса дрібні кісточки, хрящі,
сухожилля, синці, жир та плівку; порціонує м’ясо
та розподіляє його на сорти; укладає в тару м’ясо
і субпродукти.
9 Зміст роботи: Розділяє яловичі й свинячі
туші на частині; відділяє м’язову, жирову і
з’єднувальну тканину від кісток, зберігаючи, за
можливості, залишки цілими й придатним для
виробництва різних м’ясопродуктів; при обробленні свинячих туш зрізає шпиг, готує окороки
та інші частини туші шляхом надання їм відповідної форми; проводить заточування і виправлення ножів, механічних пилок та інший догляд
за інструментами і приладдям.
9 Повинен знати: Загальну анатомію худоби, види м’ясної сировини за сортами, правила
й прийоми оброблення туш, типи інструментів
для жилування м’яса.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, уважність, хороша координація рухів, акуратність, розвинений окомір, здатність до монотонної роботи, врівноваженість.
9 Умови праці: У м’ясопереробних цехах; з
гострими ручними або механічними дисковими
ножами.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна
освіта та курсова підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 9322, ця професія у
КП відноситься до підкласу «Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних,
ручні роботи)», у КВЕД — до класу 10.13 «Виробництво м’ясних продуктів».
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9 Споріднені професії: «Готувач харчової сировини», «Кухар».

З
Закрійник
9 Короткий опис професії: Закрійник — це
кваліфікований робітник з розкрою матеріалів
при виготовленні одягу, взуття та інших виробів
з текстилю й шкіри.
9 Зміст роботи: Закрійники можуть спеціалізуватися на одному з напрямків (одяг, взуття,
портьєри тощо). Наприклад, закрійник ательє
одягу допомагає клієнтові у виборі фасону, тканини, замальовує обраний варіант, знімає мірки, а потім виготовляє викрійку й розкроює тканину. Отримані заготівки він передає швачці,
яка зшиває усі деталі. Перш ніж замовлення
(сукня, костюм тощо) будуть готові, закрійник
кілька разів зустрічається з клієнтом і проводить
примірювання. Він підганяє виріб по фігурі, усуває недоліки, уточнює побажання клієнта, стежить за якістю роботи швачки.
9 Повинен знати: Основи конструювання і
розкрою одягу та інших виробів, технологію
розкрою, пошиття та ремонту виробів; призначення та властивості матеріалів, що використовуються; вміти застосовувати сучасні напрями
моделювання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Естетичний смак, здібності умалюванні та кресленні; об’ємний окомір; точну координацію рук;
комунікабельність, хорошу пам’ять.
9 Умови праці: У приміщеннях ательє, швацьких майстерень.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 000 грн
на місяць, але в елітних ательє досягає й 8 000 грн
на місяць і вище.
9 Кодування: Код КП — 7435, ця професія у КП
відносяться до підкласу 7435 «Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники», у КВЕД — до розділу 14 «Виробництво одягу».
9 Споріднені професії: «Кравець», «Швачка».
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Усміхнись!

Підлеглий звертається до керівника відділу:
— Вже десять років я працюю тут за тpьох і тепеp
нарешті хочу, щоб мені підвищили зарплату!
Керівник, вислухавши, спокійно відповідає:
— Боюся, що не можу цього зробити. Але якщо Ви
назвете мені імена двох інших, то від сьогодні я обійдуся
без їхніх послуг.

Комісія з Міносвіти перед початком нового навчального року вирішила перевірити оснащеність
шкільних класів:
— А комп’ютери ви використовуєте на уроках?
— Так,звісно. З першого класу. Я вам покажу.
Усі заходять до класу, на підвіконні стоять чотири
комп’ютери. Вчителька звертається до учня:
— Сергію, візьми один комп’ютер і постав, будь ласка, на парту. А ви дітки скажіть тепер: якщо один
комп’ютер прибрали — скільки лишилося на підвіконні?

***

Довго працюючи разом, робітник нарешті наважився
попросити свою колегу:
— Надю, вийдеш за мене?
— Невже я дочекалася? — не вірить щастю Надя, —
Так, вийду звісно!
— Добре. Тоді завтра з 8:00 на об’єкті. Спецодяг і
інструменти у бригадира. Я відпрацюю )))

***

Першокласник повертається зі школи 1 вересня:
— Тобі сподобалося? — запитує мама.
— Я більше в школу не піду!
— Чому? — розгубилася мама.
— Писати я не вмію, читати я не вмію, так там ще й
розмовляти до схочу не дають!!

***

Замовник діловито заявляє розробнику:
— Я пропоную наступне: Ви називаєте свою ціну, я —
свою. А потім ми разом посміємося з цього і почнемо
серйозну розмову!

***

***

Тато звертається до сина після 1 вересня:
— Ну і чому тебе вже навчили у школі?
— Та поки що нічому, тату, але завтра сказали знову прийти.

На митниці:
— Зброя, наркотики?
— Ні, дякую, у мене все своє.

***

***

Телефонна розмова:
— Доброго дня, у вас долари є у продажу?
— Так, будь ласка.
— А за яким курсом?
— По три гривні.
— ??? Вибачте, а це банк?
— Ні, це друкарня!

Перше вересня. Перший клас. Вчителька звертається
до першачків:
— Дітки, ви прийшли до школи. Тут потрібно сидіти
тихо, уважно слухати, а якщо щось хочите спитати —
просто треба підняти руку.
З останньої парти одразу тягнеться рука.
Вчителька:
— Ти щось хочеш запитати, Миколко?
Миколка:
— Та ні. Просто перевіряю, як працює система.

***

Дивне оголошення про вакансію перед 1 вересня:
«Потрібні вчителі в село Зюзюкін. Виділяється окрема
хата, собака і два глечика для молока. Дітей в школі
всього 8 осіб. Звертатися в сільраду. Перевага надається
вчителям етики та психології, італійської мови, інформатики, етнографії».

***

Через якийсь час після 1 вересня вчителька звертається до учня:
— Завтра нехай прийде до школи твій дідусь!
Учень здивовано перепитує:
— Дідусь? Може Ви все ж мали на увазі — батька?
— Ні, дідусь. — заперечила вчителька. — Я хочу
показати йому, які помилки робить його син у твоїх
домашніх завданнях.

***

З оголошення про працевлаштування: «Якщо в кінці робочого дня ви ще здатні посміхатися і жартувати —
запрошуємо вас на роботу».

***

П’ятниця для фрілансерів — це останній будній
день перед робочими вихідними.

***

Відповідь на головоломку з № 16
Родич
чоловік
дружина
син
сестра чоловіка
батько дружини
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Професія
вчитель
юрист
слюсар
інженер
економіст
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Серпень-2015

Важливі дати вересня

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

Вересень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 22
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 — 176 години
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1 — День знань — саме цього дня лунає перший дзвінок та настає
початок нового навчального року, отож привітайте зі святом своїх дітей
та їх вчителів.
2 — День нотаріату (встановлено Указом Президента України від
22 лютого 2010 р. № 211/2010).
6 — День підприємця (щорічно відзначається у першу неділю вересня
(встановлено Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2015 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239).
10 — День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони органів внутрішніх справ (встановлено наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2009 р. № 371).
12 — Всесвітній день надання першої медичної допомоги (відзначається щорічно у другу суботу вересня, починаючи з 2000 року, за ініціативою Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця).
— День українського кіно (щорічно відзначається у другу суботу
вересня (встановлено Указом Президента України від 12 січня 1996 р.
№ 52/96)).
— День фізичної культури і спорту (щорічно відзначається у другу
суботу вересня (встановлено Указом Президента України від 29 червня
1994 р. № 340/94)).
13 — День танкістів (щорічно відзначається у другу неділю вересня
(встановлено Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97)).
— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня (встановлено Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93)).
14 — останній день подання до органу соціального захисту населення:
9звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (за формою, затвердженою постановою КМУ
від 4 березня 2015 р. № 105).
17 — День рятівника (встановлено Указом Президента України від
12 вересня 2008 р. № 830/2008).
19 — День фармацевтичного працівника (щорічно відзначається у третю суботу вересня (встановлено Указом Президента України від 7 вересня
1999 р. № 1128/99)).
— День винахідника і раціоналізатора (щорічно відзначається у третю
суботу вересня (встановлено Указом Президента України від 16 серпня
1994 р. № 443/94)).
20 — День працівника лісу (щорічно відзначається у третю неділю
вересня (встановлено Указом Президента України від 28 серпня 1993 р.
№ 356/93)).
21 — Міжнародний день миру (на підтримку рішення Генеральної
Асамблеї ООН, в Україні Указом Президента від 5 лютого 2002 р. № 100/2002
також установлено День миру, який відзначається саме цього дня).
23 — День осіннього рівнодення (тривалість дня і ночі внаслідок
переміщення Землі відносно Сонця стають рівними, вважається астрономічним початком осені).
27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від
21 вересня 1998 р. № 1047/98).
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Наклад 5000 прим.

Замовлення
№ 631 від 27 серпня 2015 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора.
Відтворення матеріалів газети «Консультант
Кадровика» можливе лише з письмового дозволу
редакції.

