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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17 серпня 2015 р. № 469/18/99-15

Щодо розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності
Департамент соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики розглянув <...>
лист від 17 червня 2015 р. № 148/8в та повідомляє.
Статтею 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон)
встановлено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі настання страхового випадку в період роботи.
Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності чітко визначено статтею 23
Закону.
У випадках, коли відсутні підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, визначені Законом, застрахована особа має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок) викладено в
новій редакції, яка набрала чинності з 4 липня 2015 року.
Зважаючи на викладене, для страхових випадків, які настали до 4 липня 2015 р., обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку допомоги за соціальним страхуванням необхідно здійснювати без урахування зазначених змін до Порядку.
Відповідно до пункту 20 Порядку в редакції, що діяла до набрання чинності новою редакцією Порядку,
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності розраховується шляхом множення суми денної виплати,
розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу,
якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів, які підлягають оплаті за графіком
роботи підприємства, установи, організації.
Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється
відповідно до пункту 14 Порядку виходячи з нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої
сплачувалися страхові внески, та кількості відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.
Згідно із статтею 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Виплати за період, коли особа не працювала та за нею зберігався середній заробіток, не включаються
до розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Враховуючи викладене, у разі відсутності у розрахунковому періоді у демобілізованої застрахованої
особи заробітної плати для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності, може бути застосовано пункт 10 Порядку в редакції, що діяла до набрання чинності новою редакцією цього Порядку.
Для страхових випадків, які настали після набрання чинності новою редакцією Порядку, слід застосовувати пункт 28 цього Порядку, згідно з яким середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої працівникові на
день настання страхового випадку.
Директор Департаменту
соціального страхування
та партнерства
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Злиття підприємств:
правила оформлення
В умовах жорсткої економічної кризи, коли десятки підприємств ліквідовуються,
реорганізація проблемної фірми шляхом злиття є чи не єдиним способом виправити ситуацію. Це означає не тільки зміну юридичної особи, а й відповідно впливає на
трудові відносини, що, у свою чергу, додає кадровим працівникам чимало роботи.
Отже, з’ясуємо, як правильно переоформити працівників, які залишаться працювати після злиття підприємств, що робити зі штатним розписом, які видавати накази
та які записи робити в трудових книжках працівників, а також багато інших нюансів,
пов’язаних процедурою злиття підприємств.

Правові підстави
Як відомо, злиття підприємств є однією з
форм реорганізації юридичної особи. Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК), юридична особа припиняється в
результаті передання всього свого майна, прав
та обов’язків іншим юридичним особам —
правонаступникам (у разі злиття, приєднання,
поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Тобто реорганізація може проводитися у
формі злиття, приєднання, поділу, перетворення підприємств. Слід звернути увагу, що рішення про реорганізацію підприємства, а отже
й про тип реорганізації, приймає його власник
(учасники) або орган, уповноважений на це
установчими документами. Відповідно, оформлення трудових відносин відбувається виходячи з типу реорганізації. Сьогодні найбільш
поширеним та водночас ефективним типом
реорганізації є злиття та приєднання підприємств.
По суті, такі типи реорганізації передбачають
об’єднання підприємств.
Об’єднання підприємств — це об’єднання
окремих підприємств в одне підприємство з
метою одержання доходів, зниження витрат
або отримання економічних вигод у інший спосіб. Таке об’єднання може відбуватися шляхом
приєднання одного підприємства до іншого,
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придбання всіх чистих активів, прийняття
зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним
підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об’єднання
підприємств та/або видів їх господарської
діяльності контролюється тією самою стороною
(сторонами) до та після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не буде вважатися
об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності (п. 4 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163).
Тобто, випадки, коли підприємства об’єднуються
для ведення спільної діяльності з розподілом
між собою прибутку не є реорганізацією та на
трудові відносини такі об’єднання не впливають. За таких обставин працівники залишаються працювати на своїх робочих місцях на
тих же підприємствах і на тих же умовах. А ось
коли одна чи декілька юридичних осіб припиняють свою діяльність заради створення нової
юридичної особи – правонаступника або ж одна
з юридичних осіб приєднується до правонаступника, вирішення питань трудових відносин з
працівниками реорганізованих підприємств
входить у першочергові.
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Етапи реєстрації
Для власників підприємств стане у нагоді
лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про
порядок проведення злиття юридичних осіб»
від 13 січня 2009 р. № 129. Також порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи детально врегульовано статтями
34 – 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755).
Отже, процес державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття проходить у три етапи.
Етап 1: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі — ЄДР) запису про рішення засновників
(учасників) щодо припинення юридичної особи.
Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону № 755 для внесення
до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення)
державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників
(учасників) або уповноваженого ними органу
щодо припинення юридичної особи.

публікації повідомлення у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації про
прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення про
припинення юридичних осіб, що зливаються.
Порядок проведення державної реєстрації
новоутвореної юридичної особи здійснюється
у порядку, встановленому статтями 24 – 37
Закону № 755.
Крім того, в абз. 2 ч. 3 ст. 107 ЦК передбачено,
що нотаріально посвідчені копії передавального
акта та розподільчого балансу (їх затверджують
учасники юридичної особи) передаються в
орган, який здійснює державну реєстрацію, за
місцем державної реєстрації юридичної особи,
що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи –
правонаступника.
Етап 3: Проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб, які припиняються в
результаті злиття.
Цей етап проводиться у порядку, встановленому ст. 37 Закону № 755, у ч. 1 якої, зокрема,
визначено перелік документів, що подаються
державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб.

Трудові відносини
у разі збереження штату
Злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи
та державної реєстрації припинення юридичних
осіб, що припиняються у результаті злиття (ч. 15
ст. 37 Закону № 755).
Строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється, відповідно до
положення ч. 5 ст. 105 ЦК, не може бути менше
двох і більше шести місяців з дня оприлюднення
повідомлення про рішення щодо припинення
юридичної особи.
Етап 2: Безпосереднє проведення державної
реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом
злиття.
Насамперед, зверніть увагу, що цей етап не
може проводитися раніше двох місяців з дня
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Оформлення трудових відносин з працівниками при реорганізації підприємства багато в
чому буде залежати від того, чи може правонаступник зберегти штат та істотні умови праці
працівникам реорганізованих підприємств. Наразі розглянемо випадок, коли правонаступник
зберігає штат працівників та істотні умови їх
праці. Так, за загальним правилом ч. 4 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
у разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, перетворення) трудовий договір працівника продовжує свою дію. Зміна підпорядкованості підприємства не припиняє дії трудового
договору. Тобто і на новому підприємстві зберігаються трудові відносини з працівниками.
Зауважимо, що припинення трудового договору внаслідок реорганізації, у тому числі й
злиття, юридичної особи можливе лише у разі
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одночасного скорочення чисельності або штату
працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП).
Тобто, незважаючи на те, що при злитті первісні юридичні особи припиняються, звільнення працівників проводитися не повинно, якщо
при цьому немає скорочення чисельності або
штату працівників підприємства. У разі ж скорочення чисельності або штату в обов’язковому
порядку повинна дотримуватися встановлена
процедура вивільнення працівників (мова про
це йтиме далі).
Таким чином, положення ч. 4 ст. 36 КЗпП повною мірою відповідають вимогам ч. 1 ст. 104 ЦК,
згідно з якою при реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) усі права та обов’язки, у т. ч. і в галузі трудових правовідносин, від
однієї юридичної особи переходять до іншої, є
його правонаступником (положення про правонаступництво має бути вказано в статуті відповідної юридичної особи – правонаступника).
Якщо юридична особа реорганізується, то накази (розпорядження, постанови) про продовження трудових відносин не видаються. Його
працівники повинні бути зараховані в штат працівників юридичної особи – правонаступника з
одночасним внесенням до їх трудових книжок
записів про зміну назви підприємства у зв’язку
з його реорганізацією. Записи про зміну назви
юридичної особи у зв’язку з реорганізацією вносять працівники відділу кадрів юридичної особи – правонаступника.
Згідно з п. 2.15. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),
якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим рядком у
графі 3 трудової книжки робиться запис у точній
відповідності з рішенням власника, наприклад:
«ПрАТ «Оріон» з 01.09.2015 р. перейменоване на
ПАТ «Вега», а в графі 4 зазначається підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата
і номер. Зазначимо, що інші додаткові записи
до трудових книжок працівників не вносяться.
Водночас, беручи до уваги, що згадана вище
Інструкція № 58 не визначає чітко порядок дій
при внесенні запису виключно при реорганізації, можемо звернутися до листа Міністерства
соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) від 10 травня 2012 р. № 75/06/186-12, в
якому підкреслюється, що до трудових книжок
працівників потрібно внести запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (п. 2.15. Інструкції № 58). Тобто в трудовій
книжці тільки здійснюють запис про правонаступництво — наприклад, якщо підприємство
реорганізується шляхом злиття, то потрібно зробити запис за формою: «Підприємство таке-то
з такого-то числа реорганізовано шляхом злиття таких-то підприємств» (Зразок 1).
Так само інформація про правонаступництво
може вноситися в трудові книжки і при реорганізації у формі приєднання, наприклад: «Підприємство таке-то з такого-то числа реорганізовано шляхом приєднання до такого-то
підприємства». При цьому в графі 4 обов’язково
вказується підстава реорганізації — наказ (розпорядження), його дата і номер. Інші додаткові
Зразок 1

3

...

...

...

Приватне акціонерне товариство «Оріон»

Наказ від 01.09.2015

з 01.09.2015 реорганізовано шляхом злиття

№ 1-од

в Публічне акціонерне товариство «Вега»
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записи в трудових книжках працівників також
не передбачено.
Окремо зауважимо, що за працівниками реорганізованих підприємств зберігаються встановлені раніше пільги та умови праці, в тому
числі й щодо оплати праці, передбачені чинним
законодавством та колективним договором за
попереднім місцем роботи. Водночас, для гарантування дотримання роботодавцем вказаного
права за новим місцем роботи працівника, варто зазначити про це в колективному договорі
юридичної особи – правонаступника.

У випадку скорочення
Інша ситуація, коли правонаступник змінює
штат і кількість працівників. Слід врахувати, що
на підприємстві правонаступника, як правило,
неможливо зберегти попередній штат і кількість
працівників, які були до реорганізації. Тому такій юридичній особі доводиться або вносити зміни і доповнення до штатного розпису підприємства з урахуванням посад реорганізованого
підприємства і оформляти їх відповідними наказами, або проводити скорочення штату або
чисельності працівників як реорганізованого,
так і свого підприємства. А найчастіше доводиться робити і те й інше одночасно. Згідно з ч. 3
ст. 64 Господарського кодексу України (далі —
ГК) підприємство самостійно визначає організаційну структуру, встановлює чисельність
працівників і штатний розпис. Тобто в цьому
випадку застосовуються норми п. 1 ч. 1 ст. 40
КЗпП, відповідно до яких припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе у разі скорочення чисельності або штату працівників.
Таким чином, якщо на реорганізованому
підприємстві змінюється структура і скорочується чисельність або штат працівників, то
вивільнення працівників такого підприємства здійснюється згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП з
обов’язковим дотриманням вимог чинного
законодавства.
Розірвання трудового договору на цій підставі
відбувається у разі реорганізації підприємства,
зміни його власника, прийняття власником або
уповноваженим ним органом рішення про ско-
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рочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, що
супроводжується змінами у складі працівників
за посадами, спеціальностями, кваліфікаціями,
професіями. Зокрема, пленум Верховного Суду
України в п. 19 постанови від «Про практику
розгляду судами трудових спорів» 6 листопада
1992 р. № 9 (далі — Постанова ВСУ № 9) вказує,
що суди зобов’язані з’ясовувати, розглядаючи
трудові спори, пов’язані зі звільненням працівників за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, чи дійсно відбулися
зміни в організації виробництва і праці.
Слід пам’ятати, що скорочення чисельності
працівників — це скорочення облікового складу
(зменшення кількості) працюють, а скорочення
штату працівників — це скорочення сукупності
посад, встановлених штатним розкладом підприємства. Отже, скорочення штату є зміною
штатного розпису за рахунок ліквідації певних
посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами. На це звертається
увага в листі Мінсоцполітики від 7 квітня 2011 р.
№ 114/06/187-11.
Для дотримання процедури скорочення у разі
реорганізації підприємства можна порадити
здійснити наступні етапи:
Етап 1: Прийняття рішення щодо скорочення
чисельності або штату працівників.
Рішення приймається самостійно уповноваженим органом підприємства, що реорганізується.
Етап 2: Повідомлення профспілки про заплановане звільнення (за наявності первинної профспілкової організації на підприємстві).
На цьому етапі законодавство (ст. 494 КЗпП)
вимагає лише попередження профспілки про
майбутнє скорочення чисельності або штату
працівників.
Роботодавець повинен не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію
щодо цих заходів разом з інформацією про причини наступних звільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може торкнутися, терміни
проведення звільнень (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV).
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Етап 3: Оформлення рішення про скорочення
та внесення змін до штатного розпису.
Рішення і зміни до штатного розпису із зазначенням підстав, скорочуваних посад (професій)
оформлюються наказами по підприємству.
Етап 4: Визначення працівників, які підлягають звільненню.
При визначенні працівників необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі.
Переважне право на залишення на роботі надається працівникам, які мають вищу кваліфікацію і продуктивність праці. Для цього можуть
бути враховані відомості про освіту, присвоєння
кваліфікаційних розрядів (класів, категорій,
рангів), тимчасове виконання обов’язків більш
кваліфікованих працівників, про підвищення
кваліфікації, виконанні норм виробітку, відсутності дисциплінарних стягнень, наявність заохочень за успіхи в праці тощо.
При рівних умовах продуктивності праці й
кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається категоріям працівників, зазначеним у
ст. 42 КЗпП, а також іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством
України та колективним договором.
Законодавством встановлені певні обмеження
при проведенні означеної процедури. Зокрема,
не можна звільняти при скороченні штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років — якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком); одиноких матерів, у яких є діти віком до 14 років або
дитина-інвалід; батьків, які виховують дітей без
матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); опікунів (піклувальників), а також прийомних батьків (ч. 3 ст. 184,
ст. 1861 КЗпП). Скорочення цих категорій осіб
допускається лише внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов’язковим працевлаштуванням (ст. 184, 1861 КЗпП).
Зауважимо, що у законодавстві не випадково
розмежовано поняття припинення юридичної
особи в результаті реорганізації та його припинення в результаті ліквідації. Ці поняття не є тотожними. А отже, у разі наявності у ліквідованого підприємства правонаступника норма щодо
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можливості звільнення цих категорій осіб застосовуватися не буде.
Також слід врахувати, що:
— не допускається звільнення працівників, які
обиралися до складу профспілкових органів підприємства, протягом року після закінчення терміну, на який обирався цей склад, крім випадків
виявленої невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я,
що перешкоджає продовженню цієї роботи, або
вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби. Така гарантія не надається працівникам у
разі дострокового припинення повноважень
у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням,
за винятком випадків, якщо це пов’язано зі
станом здоров’я (ст. 252 КЗпП);
— звільнення працівників, молодше 18 років,
у зв’язку зі скороченням чисельності або штату
працівників провадиться лише у виняткових випадках за згодою районної (міської) служби у
справах дітей і не допускається без працевлаштування (ст. 198 КЗпП).
Етап 5: Попередження працівників про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці
до скорочення.
Попереджати про майбутнє звільнення з пропозицією про переведення за його згодою на
іншу роботу слід письмово у довільній формі, а
ознайомлення з таким попередженням працівник повинен засвідчити підписом із зазначенням дати (Зразок 2).
Якщо працівник погоджується на переведення, це оформляється заявою працівника та
наказом керівника підприємства. Запис про
переведення на іншу постійну роботу на тому
ж підприємстві до трудової книжки вноситься
під порядковим номером в тому ж порядку, що
і прийняття на роботу, наприклад: «Переведений на посаду таку-то». Якщо працівник відмовляється від переведення на іншу роботу,
він повинен вказати це в попередженні.
Етап 6: Повідомлення Державної служби
зай нятості про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та реорганізацією
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Зразок 2
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
02.09.2015 р.

м. Дніпропетровськ

Шановний Мороз Юрій Іванович, попереджаю Вас відповідно до ст. 492 КЗпП України, що
у зв’язку з Рішенням засновників про реорганізацію підприємства ПрАТ «Оріон» від 22 червня
2015 р. № 345, Ви будете звільнені з посади слюсаря-ремонтника ІІ категорії ремонтного
відділу в ПрАТ «Оріон» з 30 листопада 2015 р. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
У зв’язку з майбутнім звільненням Ви зобов’язані до 27 листопада 2015 р. передати за
актом представнику засновників Когуту М. Т. всі ввірені Вам інструменти і обладнання та
інші матеріальні цінності ПрАТ «Оріон», які перебувають у Вашому користуванні або знаходяться у Вас на зберіганні.
Пропоную Вам переведення на посаду сторожа з окладом 1 400 грн на місяць.
Директор

Філатов

Б. М. Філатов

Попередження отримав, від переведення відмовляюся:
02.09.2015 р.
Мороз

підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників не пізніше ніж за два місяці.
Для цього до територіального органу Державної служби зайнятості подається звіт за формою
№ 4-ПН, затвердженої наказом Мінсоцполітики
від 31 травня 2013 р. № 317.
Етап 7: Отримання згоди профспілки на звільнення працівників при наявності первинної
профспілкової організації на підприємстві (ч. 1
ст. 43 КЗпП).
Для цього профспілці має бути надано відповідне подання (Зразок 3), де слід вказати, що
працівник немає переважного права на залишення на роботі й від запропонованого переведення відмовився (інакше його слід було б залишити на роботі).
Етап 8: Звільнення працівників.
Звільнення проводиться шляхом оформлення
відповідних наказів про розірвання трудового
договору в зв’язку зі скороченням чисельності
та/або штату працівників, з якими працівники
мають бути ознайомлені під підпис.
Етап 9: Внесення записів до трудових книжок.
Такий запис у трудовій книжці матиме наступне формулювання: «Звільнений у зв’язку зі
скороченням штату працівників, п. 1 ч. 1 ст. 40
КЗпП України».
Етап 10: Проведення розрахунку з працівниками.
10

Ю. І. Мороз

У день звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок, про що йдеться у ст. 47
КЗпП. Якщо працівник в день звільнення не працював, зазначені суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП).
Крім того, при звільненні працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Працівникам, які належать до І і ІІ категорії громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується допомога в розмірі трикратного середнього місячного заробітку (виплата
проводиться за рахунок підприємства з подальшою компенсацією підприємству цих витрат за
рахунок бюджету) (п. 7 ч. 1 ст. 20, п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII).
Також працівникам відповідно до ст. 47 КЗпП
слід видати копії наказів про звільнення.

При зміні істотних умов праці
Після реорганізації підприємства може змінюватися не тільки штат і кількість працівників, а й
істотні умови праці. Наприклад, можуть змінитися
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Зразок 3
ПОДАННЯ
профспілковій організації ПрАТ «Оріон»
(назва профспілкового органу)

У зв’язку зі скороченням чисельності працівників ПрАТ «Оріон» на підставі Рішення засновників про ліквідацію підприємства ПрАТ «Оріон» від 22 червня 2015 р. № 345 і штатного
розпису та неможливістю переведення на іншу роботу (відмовою від переведення на іншу
роботу) прошу відповідно до статті 43 КЗпП дати згоду на розірвання трудового договору з
слюсарем-ремонтником ІІ категорії ремонтного відділу; Морозом Юрієм Івановичем за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Переважного права на залишення на роботі працівник не має, від переведення відмовився.
Директор ПрАТ «Оріон»

Філатов

посадові обов’язки, оклади, режим роботи, найменування посад працівників тощо. Або ж у зв’язку з
реорганізацією юридичної особи змінюється зміст
трудових функцій, а не тільки найменування посади — адже у разі загрози скорочення працівника
при попередженні про можливе звільнення йому
не обов’язково повинні запропонувати саме цю
посаду, до якої належить основне коло виконуваних працівником обов’язків. Звільнення на підставах, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП, допускається,
якщо неможливо перевести працівника за його
згодою на іншу роботу.
Згідно з ч. 1 ст. 32 КЗпП переведення на іншу
роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше
підприємство, або в іншу місцевість, навіть разом з підприємством, допускається тільки за
згодою працівника. При цьому працівник має
бути повідомлений про переведення не пізніше
ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).
Якщо працівник згоден і залишається працювати у правонаступника, то його переведення
на іншу роботу повинен має бути оформлено
відповідно до ст. 32 КЗпП. При переведенні працівника видається наказ, а до трудової книжки
вноситься відповідний запис про переведення.
Зауважимо, що у разі переведення працівників
за їх згодою на інше підприємство, в установу,
організацію необхідно враховувати, що вивільнення вищезазначених працівників відбувається
на загальних підставах, отже, на них не поширюється положення ч. 3 ст. 36 КЗпП. Такі праців-
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ники можуть втратити окремі пільги та гарантії,
якими вони користувалися на попередньому підприємстві.
Також слід врахувати, що за ч. 3 ст. 40 КЗпП
не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
в період його тимчасової непрацездатності, а
також у період перебування працівника у відпустці. Адже це правило не поширюється тільки
на випадок повної ліквідації підприємства.
Окрім цього, згідно п. 19 Постанови ВСУ № 9
при ліквідації підприємства (установи, організації) правила п. 1 ст. 40 КЗпП можуть застосовуватися і в тих випадках, коли після припинення його діяльності одночасно створюється нове
підприємство. У цих випадках працівник не
вправі вимагати поновлення його на роботі на
новоствореному підприємстві, якщо він не був
переведений туди в установленому порядку.
Як бачимо, правильне оформлення і дотримання наведених вище обов’язкових процедур
при злитті юридичних осіб, зокрема при вивільненні та прийнятті на роботу таких працівників
дозволить роботодавцям уникнути трудових
спорів. Утім, слід враховувати й відповідні обмеження в законодавстві. Таким чином, це дозволить правильно та ефективно провести процедуру.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Штати, штатний розпис,
штатна чисельність:
як не заплутатися у термінології?
У попередньому номері ми ознайомилися з деякими документами, підготовка яких
може передувати розробці штатного розпису. Між тим у процесі розробки штатного розпису, а також деяких інших споріднених до нього кадрових документів, у
кадровиків можуть виникати питання і щодо значення певних термінів і понять, які
пов’язані з відповідною документацією. Часто ці терміни досить схожі, бо мають
одне коріння, наприклад, «штат», і тому інколи у них можна заплутатися. Тож, наразі з’ясуємо, чим конкретно вони відрізняються та коли і як їх правильно застосовувати.

Різні «чисельності»
та «кількості»
На жаль, значна кількість термінів і понять у
чинному законодавстві, в тому числі й тих з них,
що використовуються у кадровому діловодстві,
на цей час чітко не визначена та їхнє застосування не унормовано. На практиці це подекуди
призводить до паралельного існування різних
синонімічних або споріднених понять, а також
до спорів серед фахівців щодо того, яке з них
«правильне», а яке — ні.
Наприклад, досить часто у кадровому діловодстві, відповідних нормативно-правових актах (далі — НПА), профільній літературі, а також у розмовній мові згадуються різні варіації
словосполучень із застосуванням термінів «чисельність» та «кількість», різницю між якими
іноді важко зрозуміти. Раніше у практичній
діяльності кадровиків часто використовувався
термін «кадрова чисельність», проте сьогодні
його можна тільки інколи почути у розмовній
мові й він майже не застосовується в офіційній
кадровій документації.
Замість нього у відповідних випадках частіше
використовуються фактично такі синонімічні до
нього терміни, як «штатна кількість» або «штатна чисельність», які здебільшого означають за-

12

гальну чисельність всіх працівників підприємства, установи, організації (далі — підприємства).
У свою чергу, замість терміна «працівники
підприємства» у різних методичних матеріалах
можуть зустрічатися і такі синонімічні поняття,
як «людські ресурси», «співробітники», «персонал», «кадри», «трудовий колектив» тощо.
Іноді деякі фахівці з управління персоналом
та науковці в теоретичних працях розмежовують зазначені вище поняття та наводять «докази» щодо їх розбіжностей. Але на практиці
між ними фактично немає різниці, а їхнє застосування залежить від конкретного випадку,
який може регулюватися окремим НПА із згадуванням саме того чи іншого терміну. Існують
також певні традиції щодо застосування відповідних термінів і понять, які також можуть змінюватися з плином часу.
Наприклад, раніше, за часів СРСР, найчастіше застосовувалися такі терміни як «кадри» або
«працівники» підприємства. Згодом все частіше
почав застосовуватися термін «персонал» підприємства, внаслідок чого на багатьох підприємствах «відділи кадрів» змінилися на «відділи
(управління) по роботі з персоналом». Сьогодні
ж набуває популярності тенденція замінювати
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«персонал» на «людські ресурси», або навіть на
«людський капітал» чи «людський потенціал».
Відповідно і керівники, і фахівці служб з управління персоналом підприємств все частіше перетворюються в «новомодних» «Ейч-Арів» або
«HR-директорів (менеджерів)» (HR — це абревіатура від англ. словосполучення «Human
Resourses», що у перекладі означає «людські ресурси»).
Такі зміни у термінології мають місце, як правило, під впливом відповідних тенденцій в англомовних країнах, насамперед у США. Наприклад, внаслідок проведених у США досліджень
професійно-класифікаційної сфери у класифікаційних стандартах службовців федерального
уряду США «General Schedule» (GS) назви відповідних професійних категорій та стандартів,
наприклад, GS-0201 «Серії з менеджменту персоналу» (Personnel Management Series) було
змінено на назви «Серії з менеджменту людських ресурсів» (Human Resources Management
Series).
У той же час у «Словнику професійних назв
робіт» США (Dictionary of Occupational Titles —
DOT) назва посади «Менеджер з людських ресурсів» наводиться в якості альтернативної до
основної назви посади «Менеджер з персоналу»,
тобто для цих двох різних назв посад у Словнику
наводиться одна кваліфікаційна характеристика (опис посади). Тому і можливі дискусії між
деякими фахівцями щодо різниці, наприклад,
між «менеджерами з персоналу» та «менеджерами з людських ресурсів» мають, у більшості випадків, насамперед теоретичне, а не практичне
значення.
Терміни «штатна чисельність» та «штатна кількість» також є синонімічними, але «штатну
кількість» можна зустріти дуже рідко в окремих
НПА, переважно відомчого і «застарілого» характеру. Наприклад, його можна зустріти (без
визначення) у наказі Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної
політики України «Про затвердження Положення про державну лабораторію ветеринарносанітарної експертизи на ринку» від 15 квітня
2002 р. № 16 у такому контексті: «Орієнтовна
штатна кількість працівників лабораторії
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встановлюється залежно від кількості умовних
експертиз, проведених за один робочий день».
Інколи ці різні терміни можна зустріти разом
і в одному НПА, наприклад, у наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) та інструкції
про її складання та подання» від 27 березня
2014 р. № 347. Так, відповідно до наведеного
НПА «штатна кількість — це кількість працівників, які входять до штату ЦОВВ* та ОДА**»,
і в той же час у самому тексті замість «штатної
кількості» часто використовується словосполучення «штатна чисельність».
Загалом же термін «штатна чисельність» використовується набагато частіше, аніж термін
«штатна кількість» — так, його можна зустріти,
наприклад, у:
9постанові Кабінету Міністрів України «Про
упорядкування структури апарату центральних
органів виконавчої влади, їх територіальних
підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179 у такому контексті: «начальники відділів державної виконавчої служби… управлінь юстиції можуть мати
двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не
менш як 14 одиниць»;
9Типових штатних нормативах працівників
центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
затвердженими наказом Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту від 6 жовтня
2005 р. № 2280, » у такому контексті: «Штатна
чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, визначається
адміністрацією кожного закладу в межах фонду
заробітної плати, виходячи з конкретних умов
його функціонування», тощо.
Здебільшого термін «чисельність» використовується по відношенню до «живих об’єктів»,
наприклад, «чисельність працівників», «чисельність населення», «чисельність тварин» тощо.
Натомість «кількість» може використовуватися
по відношенню як до «живих об’єктів», так і
__________________
* Центральний орган державної влади.
** Обласна державна адміністрація.
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«неживих», наприклад, «кількість працівників»
та «кількість посад», «кількість коней» та «кількість карет», «кількість льотчиків» та «кількість
літаків» тощо. Як приклад «штатної кількості»
«неживих об’єктів» можна навести Положення
про організацію лазне-прального обслуговування осіб, які тримаються в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах, затверджене
наказом Міністерства юстиції України від 8
червня 2012 р. № 849/5, з таким контекстом:
«штатна кількість ліжок у закладах охорони
здоров’я Державної кримінально-виконавчої
служби України».
Крім «штатної кількості працівників» окремі НПА передбачають також й різні інші їх
«кількості». Наприклад, в Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 можна знайти
цілий ряд доречних понять (термінів) та їх визначення:
— Показник середньооблікової кількості
штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили.
Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за
місцем основної роботи), незалежно від терміну
трудового договору та тривалості робочого часу.
— Показник середньої кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що відпрацювали повний робочий
день, яка необхідна для виконання встановленого (визначеного) підприємством обсягу робіт
(послуг). Методика його визначення базується
на перерахунку оплаченого робочого часу всього персоналу (штатні працівники, сумісники,
працюючі за договорами), що залучався до роботи у звітному періоді й отримував відповідну
заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови
роботи всіх працівників упродовж повного робочого дня, виходячи зі встановленої його тривалості.
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— Показник середньооблікової кількості
усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості
використовується для визначення середнього
рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству, а також аналізу
ефективності використання робочої сили. Показники кількості працівників у формах державних статистичних спостережень відображаються у цілих одиницях.
— В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які
уклали письмово трудовий договір (контракт)
і виконували постійну, тимчасову або сезонну
роботу один день і більше, а також власники
підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.
— Облікова кількість штатних працівників
визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця,
включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день.
— В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються
особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від виду трудового договору.
Середня кількість працівників підприємства
за період (місяць, квартал, з початку року, рік)
визначається як сума таких показників:
• середньооблікової кількості штатних працівників;
• середньої кількості зовнішніх сумісників;
• середньої кількості працюючих за цивільноправовими договорами.
— Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий
день приймається на рівні облікової кількості
працівників за попередній робочий день.

Похідні від терміну «штат»
Для того, аби краще зрозуміти, що означає
саме «штатна» кількість або чисельність, насамперед, слід правильно визначити, що означає
сам термін (поняття) «штат». Зауважимо, що у
чинних НПА немає конкретного визначення
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цього терміна, але воно є у деяких словниках.
Здебільшого термін «штат» означає:
— постійний, встановлений склад працівників на певному підприємстві;
— документ, який визначає склад працівників того чи іншого підприємства із зазначенням
їхніх посад і посадових окладів.
Відповідно «штатний» — це:
— той працівник (робітник, персонал тощо),
який перебуває у штаті;
— документ, який певною мірою пов’язаний
із «штатом» (наприклад, «штатний розпис»,
«штатно-посадова книга», «структура і штатна
чисельність» тощо).
У свою чергу, «розпис» — це список з переліком когось, чогось або реєстр. Крім цього, є визначення деяких похідних від «штату», а також
«чисельності» і у роз’ясненнях, наданих Міністерством праці та соціальної політики України у
листі від 7 квітня 2011 р. № 114/06/187-11:
— Штат працівників — це сукупність посад,
встановлених штатним розписом підприємства.
— Чисельність працівників — це склад працюючих за списком, і скорочення чисельності
працівників передбачає зменшення їх кількості.
— Скорочення чисельності та скорочення
штату — поняття не тотожні.
— Скорочення штату являє собою зміну
штатного розпису за рахунок ліквідації певних
посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.
Визначення поняття «штатний розпис» також
можна знайти в окремих НПА, наприклад, у Порядку підготовки організаційних документів в
Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах, затвердженому наказом Головдержслужби України від
17 жовтня 2006 р. № 356:
— штатний розпис — це перелік посад в
установі (організації) із зазначенням їх кількості і розмірів посадових окладів;
— штатний розпис застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної
чисельності організації відповідно до її статуту
(положення) і містить перелік структурних підрозділів, найменування посад, спеціальностей,
професій із вказівкою кваліфікації.
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Є визначення «штатного розпису» і у Збірнику
уніфікованих форм організаційно-розпорядчих
документів, схваленому Протоколом засідання
Методичної комісії Державного комітету архівів
України від 20 червня 2006 р. № 3, відповідно до
якого штатний розпис — це організаційноправовий документ, у якому визначається перелік посад (професій), чисельність штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок та
доплат за умови, що вони передбачені системою
оплати праці й мають постійний характер (доплати за науковий ступінь, вчене звання, вислугу років в організації або загальний трудовий
стаж тощо). Відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України, підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний
розпис.
З наведеного також випливає, що «штатний
розпис» — це завжди документ, тоді як «штат»
може означати як документ, так і реальних людей, тобто постійних працівників підприємства.
Цікаво, що до недавнього часу замість терміна «штатний розпис» інколи використовувався
і синонімічний, але фактично помилковий термін «штатний розклад», у тому числі й у такому важливому документі із статусом національного класифікатора (що прирівнюється до
державних стандартів) як Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98»,
затверджений наказом Держстандарту України
від 31 грудня 1998 р. № 1024. І тільки у 2014 році
Зміною № 1 до зазначено вище ДК 010-98, затвердженою наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 28 липня 2014 р.
№ 886 «штатний розклад» було замінено на
«штатний розпис».
У штатних розписах, як правило, застосовується і поняття «штатна одиниця», проте конкретно і детально воно у НПА не визначається.
Разом з цим на основі аналізу доречних НПА, а
також окремих словників, можна зробити висновок, що штатна одиниця — це посадова чи
робоча одиниця (або фактично окреме робоче
місце на підприємстві для одного працівника),
передбачена штатом (штатним розписом).
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Іншими словами, «штатні одиниці» — це
кількість умовних постійних працівників, які
мають працювати на підприємстві на певних
посадах відповідно до «штатного розпису». Часто загальна фактична (реальна) кількість працівників підприємства може бути меншою, ніж
загальна кількість «штатних одиниць» у штатному розписі. Наприклад, на посадах «економіста»
може реально працювати 5 працівників-економістів, тоді як у штатному розписі для посади
економіста може бути передбачено 6 штатних
одиниць (робочих місць). Тобто у цьому випадку 1 посада економіста (або фактично 1 «штатна
одиниця» економіста) буде вакантною, або «вакансією».
Може бути на підприємстві і більше працівників, ніж штатних одиниць, коли на ньому працюють ще й так звані «позаштатні працівники».
Залежно від потреб підприємства у його штатному розписі для окремої посади може бути пе-

редбачено, наприклад, і «2,5», і «0,5», і «0,25»
тощо штатних одиниць. Це означає, що, наприклад, працівник, прийнятий на роботу на 0,5
штатної одиниці, працює 50% робочого часу і
одержує половину повного окладу, передбаченого для даної посади згідно зі штатним розписом. Часто на таких «неповних посадах» або посадах з неповним робочим днем працюють
працівники-сумісники.
У загальному ж випадку, в разі вирішення питання, який термін (поняття) «правильний» чи
доречний, слід враховувати мету використання
відповідного терміну, в якому контексті (галузі,
сфері діяльності) він застосовується та яким конкретно НПА регулюється відповідне питання.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант
із соціально-трудових відносин
РЕКЛАМА
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Страховий стаж: визначаємо
і вказуємо правильно
У бухгалтерів і кадровиків різні посадові обов’язки, але, як ми вже неодноразово
зазначали, їм часто доводиться взаємодіяти між собою. І від того, наскільки продуктивною буде ця взаємодія, залежатиме результат тієї спільної справи, яку в
кінцевому результаті вони роблять разом — правильне документування трудових
відносин і розрахунки з працівниками, а також формування та подання звітності
стосовно персоналу (як бухгалтерської, так і кадрової). Наразі розглянемо ситуацію
щодо визначення страхового стажу працівника для виплати допомоги по соціальному страхуванню.

Заповнення зворотного боку
лікарняного
Зворотній бік листка непрацездатності має
чотири розділи, кожен з яких заповнюється різними уповноваженими на те особами, про що є
підказка у самому листку:
— табельник заповнює перший розділ, де
зазначаються відомості про місце роботи працівника, період його тимчасової непрацездатності, пропущені робочі дні, а також день, коли
працівник став до роботи;
— відділ кадрів заповнює другий розділ, у
якому вказується належність працівника до категорій, які мають пільги в оплаті листка непрацездатності, та страховий стаж працівника;
— комісія із соціального страхування заповнює третій розділ, де вказує, за скільки днів і в
якому розмірі працівникові призначається допомога;
— бухгалтерія вносить до четвертого розділу відомості про доходи і, власне, проводить розрахунок допомоги.
Зокрема, у другому розділі слід вказати страховий стаж працівника, підкресливши необхідний інтервал, залежно від якого визначається
відсоток оплати листка непрацездатності — «до
5 років, від 5 до 8, від 8 і більше років». Відразу
зауважимо, що такі часові інтервали у листку
непрацездатності вказані згідно з законодавством, що діяло раніше.
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З 1 січня 2015 року допомога по тимчасовій непрацездатності особам, які мають страховий стаж
до трьох років, виплачується у розмірі 50% середнього заробітку, від трьох до п’яти — 60%, від п’яти
до восьми — 70%, понад вісім років — 100%.

Оскільки у бланках листків непрацездатності
ще й досі збережено застарілі відомості щодо інтервалів страхового стажу, то до їх приведення у
відповідність до вимог законодавства не буде
помилкою вписати від руки «страховий стаж до
3 років» чи «страховий стаж від 3 до 5 років» або
ж «до 3 років» чи «від 3 до 5 років». Хоча є ще один
варіант, про який йтиметься далі.
Що таке страховий стаж добре відомо і кадровикам, і бухгалтерам, адже це поняття запроваджено ще у 2001 р. і труднощів з його визначенням не виникало. Хоча б тому, що часові інтервали
доволі великі, що в окремих випадках давало
можливість «знехтувати» точними підрахунками. Наприклад, якщо працівника прийнято на
роботу в лютому 2013 року, він сумлінно ходить
на роботу, не має відпусток за власний рахунок,
прогулів, зарплата вище мінімальної тощо, то
можна стверджувати, що його стаж на даний момент (вересень 2015 року) «до 3 років».
Водночас, з 1 січня 2015 року сталися зміни у
системі загальнообов’язкового страхування з
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тимчасової непрацездатності, що змусили поновому згадати про страховий стаж.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею
самостійно страхові внески в сумі не меншій ніж
мінімальний страховий внесок.

Зверніть увагу, що страховий стаж не відповідає трудовому стажу, але трудовий стаж зараховується до страхового стажу за даними трудових книжок за період до 01.01.2001 р..

Для окремих випадків
Також з 1 січня 2015 року відповідно до ч. 4
ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105)
застраховані особи, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на матеріальне забезпечення в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності —
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку.
З огляду на це, зростає відповідальність за
правильність розрахунку допомоги таким особам. Адже 6-тимісячний страховий стаж їм рахується сукупно за період 12-ти місяців перед
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настанням страхового випадку, а тому й один
день може відігравати роль. Допомогти в обчисленні стажу таким особам, як і раніше, можуть
довідки форми ОК-5 чи ОК-7.

Довідки ОК-5 і ОК-7
Страховий стаж можна підтвердити довідками
форми ОК-5 чи ОК-7 за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, порядок ведення якого визначає Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене
постановою правління Пенсійного Фонду України (далі — ПФУ) від 18 червня 2014 р. № 10-1
(далі — Положення № 10-1).
Зазначимо, що довідку форми ОК-5 доречно
витребувати в усіх працівників у випадку, якщо
підприємство новостворене. Якщо ж у період
роботи конкретного працівника виникають
сумніви щодо його стажу, то її варто витребувати при наявності страхового випадку (нагадаємо, що довідка форми ОК-5 видається органом
ПФУ безпосередньо застрахованій особі за її
зверненням).
А от довідка форми ОК-7 видається органом
ПФУ страхувальникам (підприємствам) про застрахованих осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, винятково за період перебування особи у трудових відносинах саме з цими
підприємствами (п. 4 розділу ІІІ Положення
№ 10-1). Деякою мірою ця норма вигідна підприємству, оскільки воно може самостійно звернутися за її отриманням до органів ПФУ, що дозволить не відривати від роботи працівників.
Хто її буде отримувати — бухгалтер чи кадровик — вирішувати підприємству. Але підприємства інколи не звертають уваги на застереження, що довідка видається винятково «за період
перебування особи у трудових відносинах із
страхувальником». Тому таку довідку є сенс вимагати підприємству самостійно лише у разі,
якщо працівник працює більше 12 місяців.
Та тут є й інший бік медалі: Положення № 10-1
не містить якихось спеціальних вимог до страхувальників, які звернулися за довідкою форми
ОК-7 — представнику підприємства (бухгалтеру
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чи кадровику) достатньо лише підтвердити свої
повноваження довіреністю від підприємства на
отримання такої довідки. Але, як свідчить практика, на місцях можуть вимагати нотаріально
завірену довіреність від працівника на отримання інформації про його страховий стаж. Тому,
для уникнення непорозумінь з органами ПФУ,
радимо все ж таки вимагати від працівників, за
необхідності, самостійно отримувати довідки
форми ОК-5.

Обчислення стажу — у місяцях,
а не днях
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Назбиралося 12 місяців — маємо рік і т. д., тоді й
можемо заповнити другий розділ зворотного
боку листка непрацездатності. А для працівників, у яких стаж менше шести місяців, слід вказувати стаж у місяцях. Тому ще одним «нововведенням» у заповненні другого розділу зворотного
боку листка непрацездатності, про який згадувалося вище, є «менше 6 місяців». І тут підприємства стикнулися з цікавим моментом, що став
предметом розгляду в листі Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС
з ТВП) від 13 травня 2015 р. № 01-28-09-594,
який активно обговорюється зацікавленими
особами.
У ньому, зокрема, сказано, що «виходячи з даних довідки про індивідуальні відомості про застраховану особу <...> за цей період зараховано
страхового стажу 217 календарних днів (квітень — 18, травень — 21, червень — 20, липень — 28, серпень 20, вересень — 20, грудень — 31, січень — 31, лютий — 28), що
становить більше ніж шестимісячний період —
182 календарних дні. Тому ця норма Закону
(мається на увазі Закон № 1105 — прим. авт.)
не застосовується при розрахунку допомоги за
листками непрацездатності <...>».
З огляду на цей лист, побутує думка, що на
момент настання страхового випадку у 12тимісячному періоді, що передуються страховому випадку, шестимісячний страховий стаж має
дорівнювати сумарно 182 календарних дні.
І бухгалтеру чи кадровику достатньо скориста-
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тися довідками форми ОК-5 або ОК-7, визначити суму календарних днів страхового стажу
(більше чи менше 182) за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку, щоб розуміти, чи діятиме обмеження для оплати лікарняного листка.
Але звернемося до ч. 3 ст. 21 Закону № 1105,
якою встановлено, що страховий стаж обчислюється в місяцях. Але якщо сума сплачених за
відповідний місяць страхових внесків менша, ніж
мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується
до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за
відповідний місяць.
От і маємо ситуацію, коли інформація у довідках форми ОК-5 чи ОК-7 про стаж наведена у
днях, а для оплати листків непрацездатності потрібні місяці. Регіональне ж відділення ФСС з
ТВП радить підсумовувати дні, а якщо їх сума
більше 182, то обмеження не застосовуються.
Але, на жаль, результат від ділення суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць, на розмір мінімального страхового
внеску за відповідний місяць — це не дні, а місяць (точніше, частина місяця — 0,5 чи 0,86
тощо).
Тому вважаємо, що страховий стаж для
осіб, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, має визначатися
все ж у місяцях, зокрема, у дробовому вираженні. І щоб обмеження для оплати лікарняного
листка вже не потрібно було застосовувати,
підсумок таких дробових частин має бути більше шести цілих.
Тут ми і маємо побачити продуктивну взаємодію бухгалтера і кадровика в обчисленні страхового стажу у місяцях.
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Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного
внеску, що визначається розрахунково як добуток
мінімального розміру заробітної плати на розмір
внеску, встановлений законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає
сплаті щомісяця.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата з
01.01.2014 р. до 31.11.2015 р. — 1 218 грн (якщо
відбудеться обіцяне підвищення соціальних
стандартів — то з 01.09.2015 р. мінімальна заробітна плата становитиме 1 378 грн). А ставка
єдиного внеску для кожного підприємства індивідуальна і незмінна. Тому розмір мінімального страхового внеску визначити нескладно.
Інформацію про суму сплаченого єдиного внеску за працівника можна довідатися з довідок
ОК-5 чи ОК-7, а відтак визначити страховий
стаж у місяцях.
Але чи варто навантажувати такими розрахунками бухгалтера чи кадровика, якщо ФСС

з ТВП дає просте рішення? Напевно, все ж
таки простіше користуватися наданою ним
рекомендацією, а от якщо є загроза порушення права застрахованого працівника, тоді вже
можна вдаватися до детальніших розрахунків.
І наостанок нагадаємо, що з 1 січня 2015 року
страховий внесок за працівників, якщо база нарахування менше мінімальної заробітної плати,
все одно сплачується в розмірі не менше мінімального страхового внеску (проводиться доплата до мінімального страхового внеску). Тому
протягом 2015 року майже в усіх працівників
страховий стаж буде цілий місяць. Виняток становлять лише працівники, які приймалися чи
звільнялися на роботу протягом місяця. Але
саме щодо таких працівників і ймовірні обмеження, про які йшлося вище.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»

РЕКЛАМА
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 11 серпня 2015 р.

Щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
з метою захисту прав працівників*

Видавник:
Федерація професійних
спілок України

Додаток 1

ВАРІАНТИ ПРОТЕСТНИХ ДІЙ
(з практики закордонних профспілок)
Остання редакція:

Мирні засоби тиску на роботодавця:

11 серпня 2015 року

1. Публічні виступи.
2. Листи протесту або підтримки.
3. Публічні заяви, підписані відомими людьми.
4. Групові або масові петиції.
5. Гасла, карикатури і символи.
6. Прапори, плакати і наочні засоби.
7. Листівки, памфлети і книги.
8. Газети і журнали.
9. Вивішування прапорів, використання
предметів символічних квітів.
10. Носіння символів.
11. Молитви і богослужіння.
12. Малюнки на знак протесту.
13. Символічні звуки.
14. Автоколони.
15. Збори протесту або підтримки.
16. Мовчання.
17. Розгортання спиною.
18. Невикористання бойкотованих товарів.
19. Загальнонаціональний споживчий бойкот.

Найсуттєвіше:
У цих Методичних рекомендаціях узагальнено інформацію, яка стосується основних
питань вирішення колективних трудових спорів, а у додатках до них — наведено
варіанти протестних дій та
надано зразки документів,
які знадобляться при оформленні вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Види страйків:
1. Страйки протесту.
2. Швидкий відхід («страйк-блискавка»).
3. Відмова від примусової праці.
4. Страйк солідарності.
5. Зниження темпів роботи.
6. Робота «строго по інструкції».
7. Невихід «по хворобі».
8. Обмежений страйк.
9. Виборчий страйк.
10. Страйк, що розповсюджується.
11. Неохоче і повільне підпорядкування.
12. Непокора за відсутності прямого нагляду.
13. Замаскована непокора.
14. Сидячий страйк.
15. Блокування передачі команд і інформації.
16. Затримки і перешкоди роботі установ.
17. Навмисна неефективність роботи.
18. Сидіння.
19. Стояння.
20. Невихід з транспорту.
21. Ходіння на місці.
22. Блокування шляхів.
23. Невихід після закінчення роботи.

Додаток 2
(Зразки документів)
Зразок № 1

ПРОТОКОЛ
засідання зборів (конференції) працівників
________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

«___» ____________ 20__ року

____________________________________
(назва населеного пункту)

__________________
*Закінчення. Початок у № 17 (101).

Присутні: _____ працівників підприємства або делегатів конференції (реєстраційний лист додається)
Порядок денний:
1. Обговорення вимог до _________________________ (вказати Сторону роботодавця).
2. Визначення органу (особи, осіб), який буде представляти інтереси працівників.
1. Слухали: Інформацію про затвердження вимог працівників _________________________ (вказати роботодавця).
Виступили: ______________________________________________________________
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Ухвалили: Затвердити і направити роботодавцю такі вимоги працівників:
№ з/п
Зміст вимог
1.
2.
...
2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб), який буде представляти інтереси представників.
Виступили: _______________________________________________________________________________________________________________.
Ухвалили: Доручити представляти інтереси працівників підприємства (установи, організації), у тому числі формувати примирні органи,
вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору,
Варіант 1: профспілковому комітету підприємства, установи, організації.
Варіант 2: уповноваженому органу в складі:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

2) ______________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Результати голосування:
за
____________
проти
____________
утримались ____________
Голова зборів (конференції)

____________________
(підпис)

Секретар

____________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Зразок № 2

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ
про висуненню вимог працівників підприємства, установи, організації
до _________________________ (вказати роботодавця)
Ми, працівники ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

висуваємо наступні вимоги до _________________________ (вказати роботодавця) ___________________________________________________:
(повна назва підприємства, установи, організації)

№ з/п
1.
2.
...

Зміст вимог

Затвердити наші вимоги, направити їх ____________ (вказати роботодавця). Представляти наші інтереси в колективному трудовому спорі,
у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), доручаємо:
Варіант 1: профспілковому комітету підприємства, установи, організації.
Варіант 2: таким особам:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2) ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Підписи:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2. ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

3. ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

4. ________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
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Зразок № 3

ПРОТОКОЛ
засідання зборів (конференції) працівників
«___» ____________ 20__ року

___________________________________________________
(назва населеного пункту)

Присутні:
1.
2.
3.
Порядок денний:
1. Затвердження вимог до _________________________ (вказати роботодавця).
2. Погодження органу, який буде представляти інтереси працівників в колективному трудовому спорі.
3. Направлення вимог працівників підприємства, установи, організації _________________________ (вказати роботодавця).
1. Слухали: Інформацію про затвердження вимог працівників до _________________________ (вказати роботодавця).
Виступив: ______________________________ з інформацією про висунення вимог працівниками підприємства, установи, організації до
_________________________ (вказати роботодавця) шляхом збору підписів. Відповідно до статті 4 закону України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)», вимоги є чинними, оскільки їх підтримало _____ працівників, що дорівнює _____ % відсоткам від
загальної чисельності працівників підприємства, установи, організації (_____ осіб).
Ухвалили: затвердити такі вимоги працівників підприємства, установи, організації до _____________________ (вказати роботодавця):
№ з/п
1.
2.
...

Зміст вимог

Результати голосування:
за
____________
проти
____________
утримались ____________
2. Слухали: Інформацію про погодження органу, який буде представляти інтереси працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі.
Виступили: __________________________________________________________________________________________________.
(всі особи, визначені в підписному листі як представники працівників)

та дали особисту згоду на входження до складу органу, шляхом збору підписів уповноваженого представляти інтереси працівників підприємства,
установи, організації в колективному трудовому спорі з _________________________ (вказати роботодавця).
Ухвалили: погодити наступний склад органу, уповноваженого представляти інтереси працівників підприємства, установи, організації в
колективному трудовому спорі (конфлікті) з _________________________ (вказати роботодавця):
1.
2.
3.
Результати голосування:
за
____________
проти
____________
утримались ____________
3. Слухали: Інформацію про направлення вимог працівників підприємства, установи, організації власнику або уповноваженому ним органу
(представнику).
Виступив: ______________________________, роз’яснив порядок направлення вимог працівників.
Ухвалили: направити протокол цього засідання, яким оформлені вимоги працівників підприємства, установи, організації, висунуті шляхом
збору підписів, _________________________ (вказати роботодавця).
Результати голосування:
за
____________
проти
____________
утримались ____________
Уповноважені представники працівників:

____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
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Зразок № 4

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) працівників
«___» ____________ 20__ року

______________________________________________
(назва населеного пункту)

Присутні:
1.
2.
3.
Слухали:
Відповідь ____________________ (вказати роботодавця) на висунуті «___» ____________ 20__ року вимоги працівників.
Постановили:
1. Не погодитись з рішенням ________________ (вказати роботодавця) за результатами розгляду висунутих «___» __________ 20__ року
вимог і вступити в колективний трудовий спір (конфлікт) з _________________________ (вказати роботодавця).
2. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) ________________
(вказати роботодавця), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в _____________ області, Об’єднанню профспілок ______________ області.
3. Запропонувати _________________________ (вказати роботодавця) створити примирну комісію для вирішення колективного трудового
спору в кількості _____ осіб від кожної сторони та включити до її складу від сторони працівників (профспілки) наступних осіб ___________
__________________________________________________________________________________________________________________________.
Уповноважені представники найманих працівників:
____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Зразок № 5

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) працівників
«___» ____________ 20__ року

____________________________________
(назва населеного пункту)

Присутні:
1.
2.
3.
Слухали:
Інформацію про неотримання відповіді від _________________________ (вказати роботодавця) на висунуті «___» ____________ 20__ року
вимоги працівників.
Постановили:
1. У зв’язку з тим, що від _________________________ (вказати роботодавця) не отримано в передбачені законом строки відповіді на висунуті «___» ____________ 20__ року вимоги, вступити в колективний трудовий спір з _________________________ (вказати роботодавця).
2. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) власнику _______________
(вказати роботодавця), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в _________________ області, Об’єднанню профспілок ____________________ області.
3. Запропонувати ___________ (вказати роботодавця) створити примирну комісію для вирішення колективного трудового спору в кількості ____ осіб від кожної сторони та включити до її складу від сторони працівників (профспілки) наступних осіб ______________________ .
Уповноважені представники найманих працівників:
____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
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Зразок № 6
_________________ (вказати роботодавця)
Центральний орган виконавчої влади
Місцевому органу виконавчої влади
Органу місцевого самоврядування
Відділенню Національної служби посередництва
і примирення в _______________ області
Об’єднанню профспілок ________ області
Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» орган, уповноважений представляти інтереси працівників підприємства, установи, організації, інформує про виникнення з «___» ____________ 20__ року колективного
трудового спору між найманими працівниками підприємства, установи, організації та роботодавцем, уповноваженої ним особи, організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні (протокол засідання органу,
уповноваженого представляти інтереси працівників, від «___» ____________ 20__ року), Вимоги найманих працівників:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 1: вимоги затверджені зборами (конференцією) працівників (протокол зборів (конференції) найманих працівників від «___»
____________ 20__ року).
Варіант 2: вимоги сформовані шляхом збору _____ підписів працівників підприємства, установи, організації, затверджені протоколом
засідання органу, уповноваженого представляти інтереси працівників від «___» ____________ 20__ року.
Загальна чисельність працівників підприємства, установи, організації дорівнює _____ особам.
Юридичні адреси сторін:
1. Роботодавець, уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців: ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________.
(назва посади)

Адреса: __________________________________________________________________________________________________________________.
(поштовий індекс, повна адреса; прізвище, ім’я та по батькові; телефон)

2. Орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва виборного профспілкового органу або прізвища, ім’я та по батькові фізичних осіб)

Адреса: __________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, повна адреса, телефон)

Уповноважені представники найманих працівників:
____________________________________
__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

«___» ____________ 20__ року
Зразок № 7
Роботодавцю, уповноваженій ним особі,
У разі проведення галузевого або територіального спору (конфлікту)
організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців,
або центральному органу виконавчої влади,
або місцевому органу виконавчої влади
У відповідності до статті 8 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» орган, уповноважений
представляти інтереси працівників, пропонує створити примирну комісію для вироблення рішення по задоволенню вимог працівників у колективному трудовому спорі між працівниками _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

і роботодавцем, уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

у кількості _____ осіб, по _____ представника від кожної із сторін колективного трудового спору.
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Проект угоди про створення примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору в 3-х екземплярах додається.
Пропонуємо організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок:
Варіант 1: обох сторін в рівних частках.
Варіант 2: роботодавцем, уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
Варіант 3: сторони працівників.
Уповноважені представники найманих працівників:
____________________________________

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________

__________________________________________________________

____________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(прізвище, ім’я та по батькові)

«___» ____________ 20__ року
Зразок № 8

УГОДА
між працівниками _________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

і роботодавцем, _____________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
«___» ____________ 20__ року
____________________________________________
(назва населеного пункту)

Сторони домовилися про наступне:
1. Для вирішення колективного трудового спору між працівниками підприємства, установи організації і роботодавцем, уповноваженій
ним особі, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців створити примирну комісію із представників сторін.
2. До складу примирної комісії включити по _____ представника від кожної із сторін.
3. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок обох сторін в рівних частках (або
за рахунок однієї із сторін).
Підписи:
Роботодавець, уповноважена ним особа, представник організації роботодавців
або об’єднання організацій роботодавців

Представник (представники) працівників
____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

Макет № 9

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
_______________________________________________
(назва профспілки)

_____________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
«___» ____________ 20__ р.
№ _______________

ПОДАННЯ
для обговорення загальними зборами / конференцією працівників питання щодо оголошення страйку
ВАРІАНТ № 1
Коротко констатувати результати розгляду примирними органами вимог із зазначенням змісту тих вимог, які не були задоволені, та аргументацією роботодавця щодо неможливості їх виконання.
ВАРІАНТ № 2
Коротко констатувати факти ухилення роботодавця від проведення примирних процедур.
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ВАРІАНТ № 3
Коротко констатувати факт порушення роботодавцем угоди, досягнутої у ході вирішення колективного трудового спору.
Зважаючи на те, що (визначається залежно від варіантів зазначених вище) профспілка вичерпала всі примирні шляхи вирішення колективного трудового спору і роботодавець безпідставно відмовляється задовольнити вимоги працівників (або ухиляється від проведення примирних процедур чи порушив угоду від «___» ____________ 20__ р., якої було досягнуто у ході вирішення колективного трудового спору).
Профспілковий комітет пропонує загальним зборам (конференції) працівників:
1. Прийняти рішення про проведення страйку працівників повна назва підприємства, установи, організації.
2. Розпочати страйк о 9-00 «___» ____________ 20__ року.
3. Встановити його тривалість «до повного задоволення вимог працівників».
4. Визначити орган (особу), що очолюватиме страйк (профком, страйковий комітет).
Голова профспілкового комітету

_________________________________
Макет № 10

ПРОТОКОЛ
загальних зборів (конференції) працівників
повна назва підприємства, установи, організації
«___» ____________ 20__ р.
№ _______________
Якщо проводяться загальні збори працівників
Всього працівників _______________
Присутніх на зборах ______________
Якщо проводиться конференція працівників
Обрано делегатів на конференцію ________
Присутніх на конференції _______________

Порядок денний
ВАРІАНТ № 1
Про невиконання власником повна назва підприємства, установи, організації вимог працівників, затверджених _________________________,
та прийняття рішення про проведення страйку.
ВАРІАНТ № 2
Про ухилення роботодавця повна назва підприємства, установи, організації від примирних процедур щодо врегулювання колективного
трудового спору та прийняття рішення про проведення страйку.
ВАРІАНТ № 3
Про невиконання роботодавцем повна назва підприємства, установи, організації угоди про вирішення колективного трудового спору між
___________________ від «___» ____________ 20__ р. та прийняття рішення про проведення страйку.
СЛУХАЛИ: подання профспілкового комітету щодо (формулюється залежно від вищезазначених варіантів) та пропозицію щодо оголошення страйку.
ВИСТУПИЛИ: (назвати П. І. Б. виступаючих та короткий зміст виступів).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Відзначити, що роботодавець повна назва підприємства, установи, організації не виконав вимог працівників (або наводяться інші варіанти,
що були зазначені вище).
2. Оголосити з 9-00 «___» ____________ 20__ року страйк та проводити його до повного виконання роботодавцем вимог працівників
(необхідно зазначити термін залежно від підстав оголошення страйку).
3. Для координації дій при проведенні страйку створити страйковий комітет у складі:
__________________________ — керівник страйкового комітету;
__________________________ — заступник керівника страйкового комітету;
__________________________ —
__________________________ —
__________________________ —
4. Доручити страйковому комітету:
• представляти інтереси працівників повна назва підприємства, установи, організації при вирішенні колективного трудового спору з роботодавцем повна назва підприємства, установи, організації під час страйку;
• визначити місцеперебування під час страйку працівників, як беруть участь у страйку, та узгодити його з роботодавцем повна назва підприємства, установи, організації;
• звернутися до роботодавця повна назва підприємства, установи, організації з пропозицією створити узгоджувальну комісію;
• сформувати персональний склад профспілкової сторони узгоджувальної комісії;
• в рамках проведення страйку організувати та провести мітинг (наприклад) біля будинку _____________ міської державної адміністрації;
• повідомити роботодавцю про прийняття рішення про проведення страйку;
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• вирішити питання щодо дисципліни та громадського порядку під час проведення страйку.
5. Доручити керівнику страйкового комітету підписати угоду з роботодавцем про вирішення колективного трудового спору.
Голова зборів (конференції)
Секретар зборів (конференції)

________________________________________________
________________________________________________
Макет № 11

ПРОТОКОЛ
засідання первинної профспілкової організації щодо рекомендацій про оголошення страйку
____________________________________________________________________________________________
конференції, пленуму чи іншого виборного органу представників працівників на галузевому чи територіальному рівнях

«___» ________________ 20__ р.
Якщо проводиться конференція
Обрано делегатів на конференцію ________
Присутніх на конференції _______________
Якщо проводиться пленум
Всього членів виборного органу ________
Присутніх на пленумі _________________

№ ____________________________

Порядок денний:
ВАРІАНТ № 1
Про невиконання _________________________ (вказати роботодавця) вимог профспілки (профоб’єднання), затверджених
___________________________, та прийняття рекомендацій про проведення страйку.
ВАРІАНТ № 2
Про ухилення _________________________ (вказати роботодавця) від примирних процедур щодо врегулювання колективного трудового
спору та прийняття рекомендацій про проведення страйку.
ВАРІАНТ № 3
Про невиконання _________________________ (вказати роботодавця) угоди про вирішення колективного трудового спору між
_________________________ від «___» ____________ 20__ р. та прийняття рекомендацій про проведення страйку.
СЛУХАЛИ: П. І. Б. доповідача щодо (формулюється залежно від вищезазначених варіантів) та пропозицію щодо прийняття рекомендацій
про оголошення страйку.
ВИСТУПИЛИ: П. І. Б. тих, що виступили.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Відзначити, що _________________________ (вказати роботодавця) не виконано вимоги профспілок (або інші варіанти, що були зазначені вище) та наводиться аргументація на підтвердження цього.
2. У зв’язку з (формулюється підстава, залежно від вищезазначених варіантів) рекомендувати профспілковим комітетам організувати проведення зборів (конференції) працівників, на яких прийняти рішення про оголошення з 9-00 «___» ____________ 20__ року страйку на підприємстві в рамках приєднання до територіального (галузевого) страйку.
3. Для координації дій при проведенні галузевого (територіального) страйку створити страйковий комітет у складі:
_________________________ — керівник страйкового комітету;
_________________________ — заступник керівника страйкового комітету;
_________________________ —
_________________________ —
_________________________ —
4. Доручити страйковому комітету:
• представляти інтереси працівників назва галузі чи території при вирішенні колективного трудового спору під час страйку;
• сформувати склад узгоджувальної комісії від профспілкової сторони;
• звернутися до _________________________ (вказати роботодавця) з пропозицією створити узгоджувальну комісію;
• повідомити __________________________ (вказати роботодавця) про прийняття рішення про проведення страйку.
5. Для підтримки вимог профспілок та в рамках проведення страйку, доручити страйковому комітету організувати і провести мітинг (пікет)
біля будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
6. Доручити керівнику страйкового комітету підписати угоду з роботодавцем про вирішення колективного трудового спору.
Голова конференції (керівник виборного органу)
Секретар конференції

_______________________________________________
_______________________________________________
Макет № 12

ПОВІДОМЛЕННЯ
роботодавця про прийняте на зборах (конференції) рішення щодо проведення страйку
«___» ____________ 20__ р.
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№ _______________
Керівнику ______________________________________________
(назва підприємства)

_______________________________________________________
(П. І. Б.)

Повідомляємо, що відповідно до статті 44 Конституції України, статей 17 – 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» «___» ____________ 20__ року в зв’язку з _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ на зборах (конференції)
(вказати причини оголошення страйку)

працівників ___________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

прийнято рішення про оголошення з 9-00 «___» _____________________ 20__ року страйку працівників підприємства.
Створено страйковий комітет, керівник _______________________________________________________________________________________.
(П. І. Б.)

Пропонуємо відповідно до статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» узгодити місцеперебування під час страйку працівників, які братимуть у ньому участь.
Керівник страйкового комітету

___________________________________________________
Макет № 13

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняте рішення на зборах (конференції) щодо проведення страйку
__________________________________________________________________________________________________
(Направляється управлінню праці і зайнятості населення, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
Національній службі посередництва і примирення та її відділення, обласні ради депутатів)

«___» ____________ 20__ р.
№ _______________

Голові Національної служби посередництва і примирення
_______________________________________________________
(П. І. Б.)

Шановний _______________________________________________!
Повідомляємо, що відповідно до статті 44 Конституції України, статей 17 – 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» «___» ____________ 20__ року працівники _____________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

прийняли рішення розпочати страйк «___» ____________ 20__ року о 9-00 в зв’язку ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(викласти причини)

Створено страйковий комітет, керівник _________________________________________________________________________
(П. І. Б.)

(тел. ____________).
Керівник страйкового комітету

_________________________________________________
Макет № 14

ПОВІДОМЛЕННЯ
роботодавця про проведення мітингу, пікету та ін.
____________________________________________________________________
(подається в разі проведення на території підприємства)

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
____________________________________________________________________
(назва профспілки)

____________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

«___» ____________ 20__ р.
№ _______________

Керівнику ___________________________________________________
(назва підприємства)

_____________________________________________________________
(П. І. Б.)
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Шановний _________________________________!
___________________________________________________________________________________________________________________________
(назва профорганізації)

повідомляє, що відповідно до статті 39 Конституції України та статті 27 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» «___» ____________ 20__ р. на території ________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

в рамках проведення страйку відбудеться акція протесту працівників у зв’язку з ________________________________________
(викласти причини)

__________________________________________________________________________________________________________________________.
Акція протесту проводитиметься у формі мітингу з 12 до 14 години. Орієнтована кількість учасників — __________ осіб. Під час
проведення зазначених заходів буде використовуватися звукопідсилювальна апаратура.
Відповідальний за проведення акції від ____________________________________________________________________________________
(назва профорганізації)

голова профкому Іванов Петро Миколайович, який проживає ______________________________________________ (тел. _______________).
(адреса)

____________________________________________

_____________________________________________________________

(назва органу, що очолює страйк)

(П. І. Б. керівника)

Макет № 15

ЗАЯВА
до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мітингу, пікету тощо
(подається в разі проведення за межами підприємства)
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
__________________________________________________________
(назва профспілки)

__________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

«___» ____________ 20__ р.
№ _______________
Голові _______________________________ міської ради
___________________________________________________
(П. І. Б.)

Шановний _____________________________________!
________________________________________________________________________________________________________________
(назва профорганізації)

повідомляє, що відповідно до статті 39 Конституції України та статті 27 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
«___» ____________ 20__ р. в місті _________________________ відбудеться акція протесту працівників _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

у зв’язку з ____________________________________________________________________________________________________________________
(викласти причини)

_____________________________________________________________________________________________________________________________.
ВАРІАНТ № 1
Акція протесту проводитиметься у формі мирної демонстрації на площі _____________ з 12 до 14 години. Одночасно проводитимуться
мітинги членів профспілки біля будинку ____________ міської ради. Орієнтована кількість учасників — _____ осіб. Під час проведення зазначених заходів буде використовуватися звукопідсилювальна апаратура.
ВАРІАНТ № 2
Акція протесту проводитиметься у формі мирної демонстрації. На площі Незалежності об 11-00 формується колона чисельністю __________
осіб, яка рухатиметься по вулицях _________________________________________ до будинку ________________ міської ради, де проводитиметься мітинг з 11-30 до 12 години. Далі колона рухатиметься по вулицях ___________________________ до ______________________ з проведенням мітингу з 12-30 до 13 години.
Водночас повідомляємо, що напередодні біля будинку _______________ міської адміністрації будуть розміщені намети із символікою ____
________________________________________________________для збору підписів на підтримку акції протесту.
(назва профорганізації)

Відповідальний за проведення акції від _______________________________________________________________________________________
(назва профорганізації)
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голова профкому Іванов Петро Миколайович, який проживає ________________________________________________ (тел. _______________).
(адреса)

_________________________________________

______________________________________________________________________

(назва органу, що очолює страйк)

(П. І. Б. керівника)

Макет № 16

УГОДА
про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) під час страйку
місто _____________________
«___» ____________ 20__ р.
Роботодавець, уповноважена ним особа, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців __________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні, що діє на підставі повноважень, наданих статутом, та орган (особа), що очолює
страйк на (в) ________________________________________________________________________________, що діє відповідно до повноважень,
(повна назва підприємства, установи, організації)

наданих зборами (конференцією) працівників (протокол № від «___» ____________ 20__ р.) (далі — Сторони), підписали відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» дану угоду про таке:
1. Роботодавець зобов’язується повністю (частково) задовольнити вимоги працівників, з цією метою:
1) з першої вимоги працівників (викладається перша вимога, конкретні заходи щодо її задоволення та строки виконання цих заходів);
2) з другої вимоги працівників (викладається друга вимога, конкретні заходи щодо її задоволення та строки виконання цих заходів);
3) і т. д. _________________________________________________________________________________________________________________.
2. Орган особа, що очолює страйк, зобов’язується з «___» ____________ 20__ р. припинити проведення страйку.
3. Невиконання Роботодавцем пункту № 1 цієї угоди є підставою для відновлення страйку.
4. Колективний трудовий спір вважається вирішеним лише після повного виконання Роботодавцем пункту № 1 цієї угоди.
5. Власник зобов’язується виплатити працівникам, що брали участь у страйку, середню заробітну плату за період з «___» ____________
20__ р. до «___» ____________ 20__ р. (як варіант визнати час страйку як час простою та оплатити згідно із законодавством).
6. Дана угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами і є додатком до колективного договору від «___» __________ 20__ р.
між _______________________.
Орган (особа), що очолює страйк
Роботодавець _____________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

__________________________________________________

_______________________________________________________

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Макет № 17

ПРОТОКОЛ
загальних зборів (конференції) працівників
________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

№ ______________________________

«___» ____________ 20__ р.
Якщо проводяться загальні збори працівників
Всього працівників _________________
Присутніх на зборах ________________
Якщо проводиться конференція працівників
Обрано делегатів на конференцію _____________
Присутніх на конференції ____________________

Порядок денний:
ВАРІАНТ № 1
Про виконання роботодавцем ______________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

вимог працівників, затверджених ___________________________________________________, та прийняття рішення про припинення страйку.
ВАРІАНТ № 2
Про виконання власником _________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

угоди про вирішення колективного трудового спору між ___________________ від «___» ____________ 20__ р. та прийняття рішення
про припинення страйку.
СЛУХАЛИ: голову страйкового комітету ______________________________________________________________________________________
(П. І. Б.)

щодо (формулюється залежно від вищезазначених варіантів) та пропозицію щодо припинення страйку.
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ВИСТУПИЛИ: (назвати П. І. Б. виступаючих та викласти короткий зміст виступів).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Відзначити, що роботодавець _____________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

виконав у повному обсязі вимоги працівників (або наводяться інші варіанти, що були зазначені вище).
2. Припинити з 9-00 «___» ____________ 20__ року проведення страйку.
Голова зборів (конференції)
Секретар зборів (конференції)

___________________________________________________
___________________________________________________
Макет № 18

ПРОТОКОЛ
загальних зборів (конференції) працівників
__________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

«___» ____________ 20__ р.
№ _______________
Якщо проводяться загальні збори працівників
Всього працівників _________________
Присутніх на зборах ________________
Якщо проводиться конференція працівників
Обрано делегатів на конференцію __________
Присутніх на конференції _________________

Порядок денний:
Про призупинення проведення страйку у зв’язку з укладенням «___» ____________ 20__ року Угоди № _______ про вирішення колективного трудового спору ___________________________________________________________________________________________________________.
(назва спору, між ким та з якого приводу)

СЛУХАЛИ: голову страйкового комітету ________________________________________________________________________________________
(П. І. Б.)

щодо укладення угоди з власником ______________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

та пропозицію щодо призупинення страйку.
ВИСТУПИЛИ: (назвати П. І. Б. виступаючих та викласти короткий зміст виступів).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Призупинити проведення страйку з 9-00 «___» ____________ 20_ року.
2. В разі виконання роботодавцем зобов’язань, взятих на себе за Угодою від «___» ____________ 20__ року № _______________________
______________________________________________________________________________________ прийняти рішення про припинення страйку.
(назва угоди)

3. Контроль за виконанням угоди покласти на _________________________________________________________________________________
(П. І. Б.)

Голова зборів (конференції)
Секретар зборів (конференції)

______________________________________________________
______________________________________________________

Підготовлено фахівцями управління соціального
діалогу та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ
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Як розслідувати нещасні
випадки на виробництві?
Під час виконання працівниками своїх службових обов’язків нещасні випадки
можуть трапитися незалежно від місця: як у цеху, так і в офісі. Тому будь-якій кадровій службі не завадить мати «покрокове керівництво» для проведення розслідування таких ситуацій. Також роботодавцю та кадровику варто знати, які нещасні випадки не визнаються виробничими, навіть якщо вони трапилися у робочий час і на
робочому місці. Отож, наразі розглянемо механізм розслідування нещасного випадку, починаючи з підготовчих дій й поступово переходячи до таких ключових моментів як створення комісії з розслідування нещасного випадку, її завдання та обов’язки,
а також дії, які слід вчинити роботодавцю після завершення розслідування.

Нещасні випадки
невиробничого характеру
Досвідченим кадровикам відомо, що процедуру проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків (далі — НВ), професійних захворювань і аварій, що сталися з
працівниками на підприємствах, в установах
та організаціях (далі — підприємство) незалежно від форми власності або в їхніх філіях,
представництвах, інших відокремлених підрозділах визначає Порядок проведення розсліду-

вання та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232).
Слід зауважити, що цей документ визначає й
НВ, які не визнаються пов’язаними з виробництвом, навіть якщо вони трапилися в робочий
час і на робочому місці (п. 16 Порядку № 1232).
Отже, наведемо обставини, за яких НВ не визнаються виробничими, у Таблиці 1.
Таблиця 1

№
Обставини
з/п
1. Перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ.
2. Використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів
тощо, які належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що
підтверджено відповідними висновками).
3. Погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними
речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком,
якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання
і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння,
до настання НВ був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства або колективного договору.
4. Алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’яніння, не обумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною НВ
за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком.
5. Вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою)
про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
6. Природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство (крім випадків, зазначених у п. 15 Порядку
№ 1232), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття
кримінального провадження.
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Що робити, коли стався НВ?
Дії осіб, які мають реагувати одразу, коли трапився НВ (тобто до початку розслідування),
умовно можна розділити на 7 етапів:
1-й етап. Постраждалий або свідок НВ негайно повідомляє про те, що трапилося безпосередньому керівнику робіт.
2-й етап. Вжиття заходів щодо надання свідком або безпосереднім керівником робіт необхідної допомоги постраждалому працівнику.
Якщо є необхідність — госпіталізація постраждалого.
3-й етап. Безпосередній керівник робіт повідомляє роботодавцеві про НВ, що трапився.
4-й етап. Безпосередній керівник робіт зберігає до прибуття комісії з розслідування НВ обстановку на робочому місці та устаткування у
тому стані, в якому вони були на момент НВ
(якщо це не загрожує життю або здоров’ю інших
працівників й не призведе до більш тяжких наслідків та порушенню виробничих процесів),
а також вживає заходів щодо недопущення подібних НВ.
5-й етап. Роботодавець, отримавши повідомлення про НВ, протягом години інформує за допомогою засобів зв’язку та протягом доби — на
паперовому носії, такі служби як:
— Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства;
— професійну спілку (незалежно від членства
потерпілого у ній), а якщо такої немає — уповноважену особу з питань охорони праці підприємства;
— керівника підприємства, де працює потерпілий — якщо потерпілий є працівником іншого
підприємства;
— орган державного пожежного нагляду за
місцезнаходженням підприємства (у разі настання НВ внаслідок пожежі);
— заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (далі — СЕС), який здійснює санітарно-епідіміологічний нагляд за підприємством
(при виявленні гострого професійного захворювання чи отруєння).
6-й етап. Лікувально-профілактичний заклад
34

передає протягом доби за допомогою засобів
зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на НВ на виробництві (за формою згідно з
додатком 1 до Порядку № 1232) роботодавцеві
потерпілого, Фонду, територіальному органові
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгірпромнагляд), а у разі гострого професійного захворювання чи отруєння — також і СЕС.
7-й етап. Протягом доби роботодавець створює комісію для проведення розслідування НВ
(далі — комісія) у складі не менше трьох осіб та
організовує проведення розслідування.
Порядок № 1232 не містить окремих вказівок щодо ситуації, якщо НВ стався на виробництві у вихідний або святковий день. Але Держгірпромнагляд у Роз’ясненні від 18 січня 2012 р.
№ 321/0/5.2-6/12 наголошує, що роботодавець
зобов’язаний в установленому порядку передати повідомлення про НВ черговим працівникам
підприємства та організувати розслідування.
Комісія, утворена відповідно до наказу роботодавця, також проводить розслідування у вихідні
та святкові дні.

Порядок розслідування НВ
Як зазначалося вище, у разі, якщо трапився
НВ, роботодавець зобов’язаний протягом доби
створити комісію, а також забезпечити належні
умови для її роботи. Це означає, що роботодавець повинен забезпечити комісію приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям тощо. Крім
того, роботодавець повинен компенсувати витрати, пов’язані з діяльністю комісії, а також залучених до роботи експертів та інших фахівців і
сприяти роботі комісії з метою своєчасного й
об’єктивного проведення розслідування НВ.
У п. 11 Порядку № 1232 зазначається, кого потрібно включати до складу комісії, а кого — не
можна (див. Таблицю 2).
У разі відсутності у роботодавця необхідної
кількості осіб для утворення комісії, до складу
комісії входять представники роботодавця (роботодавець) та райдержадміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування. Крім
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Таблиця 2
До складу
комісії з
розслідування
НВ

Потрібно
включати:

1) керівника (спеціаліста) служби охорони праці або посадову особу, на яку роботодавець
поклав виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
2) представника Фонду за місцезнаходженням підприємства;
3) представника профспілки (за відсутності профспілки — уповноважену найманими
працівниками особу з питань охорони праці);
4) представника підприємства (якщо потерпілий працює на іншому підприємстві — представників цього підприємства та профспілки (або уповноважену особу з питань охорони праці));
5) представника закладу СЕС (у разі виявлення гострого професійного захворювання або
отруєння).

Не можна
включати:

1) безпосереднього керівника робіт;
2) потерпілого або особу, яка представляє його інтереси (але вони мають право брати участь
у роботі комісії, надавати відповідні роз’яснення, висловлювати свою думку щодо обставин
та причин НВ, отримувати інформацію від голови комісії щодо ходу розслідування).

того, до складу комісії можуть входити страхові
експерти відповідно до розділу III Положення
про службу страхових експертів з охорони праці,
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду від 20 грудня
2011 р. № 63.

Керівник підприємства та спеціалісти служби охорони праці повинні під час прийняття на роботу і
періодично, один раз на три роки, проходити за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з
охорони праці відповідно до 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.

Обов’язки комісії
Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним
особу, яка представляє його інтереси, про його
права і з початку роботи комісії запросити до
співпраці. Члени комісії мають право одержувати усні або письмові пояснення про НВ та проводити опитування роботодавця, посадових
осіб, інших працівників, у тому числі потерпілого, свідків НВ та причетних до нього осіб, а також робити необхідні запити, пов’язані з проведенням розслідування. У випадках, зазначених у п. 31 Порядку № 1232, або у разі виникнення
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потреби у проведенні лабораторних досліджень,
експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин НВ термін розслідування може
бути продовжений за письмовим погодженням
з територіальним органом Держгірпромнагляду
за місцезнаходженням підприємства. У разі
отримання письмової згоди роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування. У Таблиці 3 перераховано, що
саме повинна робити комісія.
Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем при розслідуванні НВ
утвореною роботодавцем комісією не вимагає
офіційного підтвердження, бо в компетенції самого роботодавця встановити факт наявності
таких трудових відносин (див. роз’яснення Держгірпромнагляду від 30 січня 2012 р № 680/0/5.16/11). А якщо має місце спеціальне розслідування, то таке підтвердження необхідно.

Матеріали розслідування та дії роботодавця після його завершення
Матеріалами розслідування є:
1) акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, якщо НВ
визнаний пов’язаним з виробництвом);
2) наказ про створення комісії;
3) картка за формою П-5 (у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння));
4) пояснення потерпілого, свідків НВ та причетних до нього осіб (якщо такі є);
5) копії документів про:
— кваліфікацію працівника;
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Таблиця 3
№
Обов’язки
з/п
1. Обстежити місце НВ, отримати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків НВ та причетних до
нього осіб.
2. Визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці.
3. З’ясувати обставини і причини НВ.
4. Вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного
закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарну частину підприємства, амбулаторну картку
та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо)*.
5. Визначити, пов’язаний НВ з виробництвом чи ні.
6. Встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів
щодо запобігання подібним НВ.
7. Скласти і передати для затвердження роботодавцю:
— акт за формою Н-5 (додаток 3 до Порядку № 1232) в 5 примірниках;
— акт за формою Н-1 (додаток 4 до Порядку № 1232)*.
8. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою
Н-5 і Н-1, скласти в 6 примірниках Картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (додаток 5 до
Порядку № 1232).

— проведення відповідних інструктажів та
медичних оглядів;
— отримані завдання на виконання роботи,
під час якої стався НВ (за наявності);
— у разі необхідності — вилучення з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші
документи, що характеризують стан робочого
місця (устаткування, апаратури, матеріалів
тощо), висновок лікувально-профілактичного
закладу про стан сп’яніння, наявність в організмі
потерпілого алкоголю, наркотичних або отруйних речовин.
Після завершення комісією розслідування НВ,
роботодавець має вчинити дії, зазначені у Таблиці 4.
Примірники актів за формою Н-5 і Н-1 разом
з матеріалами розслідування зберігаються на
підприємстві протягом 45 років, у разі реоргані-

зації підприємства передаються його правонаступникові, який бере на облік НВ, а у разі ліквідації підприємства — до державного архіву.
У робочому органі виконавчої дирекції Фонду
примірники актів за формою Н-5 і Н-1 також
зберігаються протягом 45 років.

Контроль та відповідальність
Контроль за своєчасністю і об’єктивністю
проведення розслідування НВ, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку НВ,
вжиттям заходів до усунення причин НВ здійснюють:
— органи державного управління;
— органи державного нагляду за охороною
праці;
— виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

__________________
*Інформація, яка міститься в медичній документації (в амбулаторній карті та історії хвороби потерпілого), є конфіденційною. Тому якщо потерпілий, його родичі або уповноважені особи проти того, щоб комісія вивчала первинну медичну
документацію, необхідно скласти акт у довільній формі і завірити його підписами членів комісії, постраждалим, членами
його сім’ї або уповноваженою особою (див. роз’яснення Держгірпромнагляду від 30 січня 2012 р. № 680/0/5.1-6/11).
*У разі якщо НВ визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5.
Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність особливої думки, яке викладає в письмовому вигляді й додає до акта за формою Н-5
як його невід’ємну частину. У листі від 31 січня 2012 р. № 716/0/3-1-6/12 Держгірпромнагляд підкреслює, що кожен член
комісії має право на свою думку, але відмовитися від підписання акта не можна, оскільки це є обов’язком кожного члена
комісії.
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Таблиця 4
№
з/п
1.
2.
3.

4.

Дії роботодавця
Розгляд і затвердження примірників актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби після надходження матеріалів за
результатами розслідування (п. 17 Порядку № 1232).
Реєстрація НВ в журналі за формою згідно з додатком 7 до Порядку № 1232 (п. 18 Порядку № 1232).
Направлення протягом доби екземплярів затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 (п. 19 Порядку № 1232):
— керівникові (спеціалістові) служби охорони праці;
— потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
— Фонду за місцезнаходженням підприємства, на якому стався НВ;
— територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;
— профспілці, представник якої брав участь у роботі комісії.
Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органу управління підприємства, а в разі його відсутності — місцевій
держадміністрації. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1
направляється закладу державної СЕС, яка здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством і веде облік
випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).
Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, отриманої під
час НВ, роботодавець, який бере на облік НВ, складає повідомлення про наслідки НВ за формою Н-2 (додаток 8 до
Порядку № 1232) і направляє його в 10-денний термін організаціям та особам, яким прямували акти за формою Н-5
і Н-1, а в разі смерті потерпілого внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень терміново подає письмове
повідомлення про НВ згідно з додатком 2 до Порядку № 1232 організаціям та особам, яким надсилалися акти за
формою Н-5 і Н-1 (п. 22 Порядку № 1232). Повідомлення за формою Н-2 обов’язково додається до акта за формою
Н-1 і зберігається разом з ним.

Крім того, ще є громадський контроль, який
здійснюють профспілки через свої виборні органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони
праці у разі відсутності на підприємстві профспілки. Вказані органи та особи мають право
вимагати від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування НВ, затвердження чи перегляду затвердженого акта за
формою Н-5 або Н-1, визнання НВ пов’язаним з
виробництвом і складення акта за формою Н-1
у разі, якщо виявлені порушення вимог Порядку
№ 1232.
У яких випадках роботодавцю видають припис? Посадова особа органу Держгірпромнагляду має право видавати обов’язкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9
(додаток 10 до Порядку № 1232) про необхідність проведення розслідування (повторного
розслідування) НВ, затвердження чи перегляду
затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання або невизнання НВ пов’язаним з виробництвом, складання акта за формою Н-5 або
Н-1. Це може статися в таких випадках:
— якщо роботодавець відмовляється скласти
або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1;
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— якщо потерпілий (особа, яка представляє
його інтереси) не згоден із змістом акта за формою Н-5 або Н-1;
— надходження скарги;
— незгоди з висновками про обставини і причини настання НВ;
— приховування факту настання НВ.
Крім того, припис за формою Н-9 може бути
видано, якщо при складанні актів за формою
Н-5 і Н-1 допущені помилки або неточності.
У такому випадку комісія з розслідування НВ
повинна скласти нові акти, до яких вносяться
необхідні зміни та уточнення, які після затвердження надсилаються роботодавцем особам та
органам. На раніше складених актах робиться
запис (причина, з якої вони втратили свою силу),
вказуються номер і дата нових актів. Відповідні
зміни також вносяться до журналу реєстрації
осіб, що потерпіли від НВ (додаток 7 до Порядку
№ 1232). Роботодавець, який отримав припис
за формою Н-9, зобов’язаний у 5-денний термін
після його отримання видати наказ про прийняття зазначених в приписі заходів, а також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про
охорону праці. Про вжиття заходів роботодавець
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письмово повідомляє орган Держгірпромнагляду
в установлений ним строк (п. 35 Порядку №
1232). Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено в судовому
порядку. На час розгляду справи в суді дія припису за формою Н-9 призупиняється.

У зв’язку з настанням НВ посадових осіб роботодавця можуть притягнути до адміністративної
відповідальності відповідно до норм Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(далі — КУпАП). Розглянемо деякі з цих порушень у Таблиці 5.
Таблиця 5

Норма
КУпАП

Підстави відповідальності

ч. 5 ст. 41 Порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці

Розмір штрафу

Кого притягують?

від 4 до 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(далі — нмдг)

Працівників, що допустили
порушення

від 20 до 40 нмгд

Посадових осіб підприємства
та фізичних осіб – підприємців
(далі — ФОП)

ч. 6 ст. 41 Порушення встановленого порядку
повідомлення (надання інформації)
центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
охорони праці, про НВ на виробництві

від 20 до 50 нмдг

Посадових осіб підприємств,
ФОП, які використовують найману
працю, та на фізичних осіб, які
не мають статусу підприємців і
використовують найману працю

ч. 1
ст. 1654

Несвоєчасне інформування Фонду
про НВ на виробництві та професійні
захворювання, що сталися на підприємстві

від 8 до 15 нмдг

Посадових осіб підприємств,
ФОП, які використовують
найману працю, та фізичних осіб,
які не мають статусу підприємців і
використовують найману працю

ст. 1884

Невиконання законних вимог посадових осіб від 6 до 10 нмдг
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
праці, щодо усунення порушень законодавства від 30 до 100 нмдг
про охорону праці (тобто невиконання
припису за формою Н-9) або створення
перешкод для діяльності цих органів

Роботодавець зобов’язаний провести аналіз
причин настання НВ за підсумками кварталу,
півріччя та року й розробити і виконати план
заходів щодо запобігання подібним НВ. Органи
управління підприємств, місцеві держадміністрації зобов’язані на підставі актів за формою
Н-5 і Н-1 провести аналіз обставин і причин настання НВ за підсумками півріччя та року, довести його результати до відома підприємств,
що належать до сфери їх управління, а також
розробити та виконати план заходів щодо запобігання подібних НВ у майбутньому.

Працівників, які не виконують такі
вимоги
Посадових осіб

РЕКЛАМА

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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Корпоративний портал:
чи потрібен він підприємству
В епоху соціальних мереж і месенджерів більшість роботодавців забороняють своїм
співробітникам користуватися ними в робочий час, оскільки вважають це розвагою, й
жодні пояснення на кшталт, що деякі питання можна вирішити оперативніше за допомогою таких ресурсів не вважаються вагомим аргументом, що здатен переконати
керівника у зворотньому. Проте жити і працювати без використання нових переваг, які
надають нам технології, що стрімко розвиваються, принаймні недоцільно. Отож, надалі дізнаймося, як же їх застосовувати з найбільшою користю для підприємства, але не
дозволяючи при цьому працівникам займатися у робочий час розвагами чи особистими справами.

Доступ до соцмереж: за і проти
Деякі топ-менеджери більш гнучкі, аніж керівники підприємств, і готові йти на поступки
своїм підлеглим (нехай не повною мірою). Так,
зазвичай на підприємствах, де працюють понад
200 співробітників, доступ до соціальних мереж
відкритий для окремих відділів (як правило,
пов’язаних з піаром компанії — відділу маркетингу, прес-служби тощо), а також для дизайнерів і програмістів. Також на багатьох підприємствах доступ співробітників до соціальних мереж закритий з 10:00 ранку і до 17:00 вечора —
тобто у працівника є час на вирішення певних
питань за допомогою соціальних мереж чи месенджерів з 9:00 до 10:00 ранку та з 17:00 до
18:00 вечора.
Водночас, на окремих підприємствах не лише
працівники, а й їх керівництво стверджують, що
не мислять робочий процес без використання і
«допомоги» соціальних мереж, забезпечуючи за
їх допомогою оперативний зв’язок з багатьма
користувачами одночасно та застосовуючи їх
для завуальованої реклами свого продукту чи
послуг.
Отже, як свідчить практика, окремі роботодавці виступають категорично проти використання своїми працівниками соцмереж у робочий час, деякі — йдуть на певні поступки, а якісь
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навіть і повністю підтримують такий стиль роботи. Але окрім згаданих, є ще одна група роботодавців, що зуміла об’єднати плюси і мінуси
використання соцмереж й налагодити ефективний процес роботи всіх співробітників свого
підприємства, відкривши власний корпоративний портал.
Якщо призначення презентаційних сайтів,
інтернет-магазинів, а також тематичних ресурсів представляється вельми зрозумілим, то з
корпоративними сайтами справи трохи інакші.
Багатьох керівників підприємств об’єднує брак
знань про те, що таке корпоративний портал,
навіщо він потрібен і які завдання можуть бути
вирішені з його допомогою.
Отож, давайте спробуємо детально розібратися, які ж саме переваги можна отримати від
створення та використання корпоративного
сайту.

Переваги корпоративного порталу
Корпоративний портал — це внутрішній сайт
компанії, що має велику кількість всіляких сервісів. Основне завдання будь-якого корпоративного порталу полягає у надання доступу до
інформації, що відноситься до виробничих процесів підприємства або пов’язаної з ними. Залежно від сфери діяльності підприємства і мети
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запровадження, він допомагає виконувати різні
функції, зокрема:
1. Залучення нових клієнтів.
Головною перевагою корпоративного порталу є можливість залучення нових клієнтів.
Іншими словами, корпоративний сайт — це
рекламний майданчик, що дозволяє якомога
ефективніше донести до потенційних споживачів інформацію про пропоновані товари або послуги, що надаються.
2. Поліпшення якості роботи з клієнтами.
Корпоративний портал дозволяє проінформувати набагато більшу аудиторію, ніж реклама в пресі (газети, журнали, каталоги тощо).
Крім того, принциповою відмінністю порталу
від друкованих видань є його незалежність від
географічного регіону. Потенційний споживач,
якому цікавий пропонований продукт або надані послуги, може перебувати в будь-якій точці земної кулі й це не завадить йому у будь-який
зручний для себе момент дізнатися достовірну
оперативну інформацію для клієнтів (наявні
товари чи послуги, їх вартість, проведення певних акцій тощо), а також необхідні клієнту відомості про підприємство (його принципи (наприклад, дбайливе ставлення до природи —
використання при виготовлені продукції
винятково екологічних матеріалів, турбота про
дітей — регулярні перерахування коштів до дитячих будинків тощо), способи зв’язку, розташування офісів і багато іншого). Крім маркетингових інструментів, корпоративний портал
може містити засоби інформаційної та технічної підтримки клієнтів. Можливість поставити
запитання і оперативно отримати на нього відповідь є дуже важливим критерієм для споживача при виборі постачальника товарів або послуг. Організація онлайнової довідкової служби
чи форуму дозволяє ефективно утримувати
клієнтів за рахунок надання безперервного доступу до необхідної інформації і взаємного спілкування клієнтів між собою. За допомогою цих
засобів можна отримати інформацію про те, які
товари та послуги найбільш затребувані, що
саме не влаштовує ваших клієнтів, а також інші
важливі дані, необхідні для успішного розвитку
бізнесу.
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3. Підвищення результативності роботи
працівників.
Співробітники підприємств щодня отримують інформацію з різних джерел, таких як
корпоративні інформаційні системи, періодичні
друковані видання, внутрішні нормативні документи, ділове листування, електронна пошта,
технічна документація та ресурси мережі Інтернет. Використовуючи корпоративний портал,
фахівці можуть отримувати необхідну інформацію в гранично стислі терміни безпосередньо зі
свого робочого місця, незалежно від його географічного розташування і часу доби. Використання сучасних технологій дозволить організувати цільову доставку інформації та своєчасне
оповіщення її отримувачів, забезпечивши при
цьому необхідний рівень конфіденційності.
4. Поліпшення корпоративного взаємодії.
Портал грає роль центрального інформаційного ресурсу для керівництва і співробітників
компанії, її замовників, постачальників, дистриб’юторів, партнерів та акціонерів. Оперативний обмін необхідною інформацією забезпечує тісніший зв’язок між усіма групами співробітників і підрозділами.
Будь-який працівник досить легко зможе
знайти і використовувати різні звіти, зведення,
статті, бібліографічні довідники, новини, методики, регламенти, аналітичні огляди й дослідження незалежно від того, де і ким вони були
створені. Накопичення та сортування всієї цієї
інформації дозволить створити і використовувати «базу знань» вашої компанії, що охоплює
більшу частину корпоративної інформації.
5. Збільшення ділових партнерів.
Без ділових зв’язків важко уявити собі підприємство, що динамічно розвивається — адже
саме розширення мережі ділових партнерів
може відновити і поліпшити надання організацією послуг або товарів. Новий асортимент, вигідніші умови співпраці, торгові представники
або дилери — це нові етапи ведення бізнесу.
У цьому випадку корпоративний портал і буде
тим наочним інструментом для партнерів, що
привертатиме їх увагу (звісно, за умови, що там
будуть розміщені всі можливі умови дилерських
програм або інвестиційних пропозицій).
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Простота використання і швидкість Інтернету наштовхує на пошук саме у ньому нових партнерів або придбання товарів чи замовлення послуг все більше і більше користувачів. Тому, при
пошуку новим дилером партнерів ваш сайт повинен привернути увагу своєю індивідуальністю та інформативністю. До того ж, економічні витрати при цьому будуть набагато меншими,
аніж при використанні, наприклад, телефонних
дзвінків.
6. Залучення нових співробітників.
Розміщення на сайті інформації про відкриті
вакансії сприяє залученню професійних і талановитих фахівців. Як правило, саме ця категорія
претендентів займається пошуком роботи в мережі Інтернет. При цьому необхідно взяти до
уваги, що ніхто не обмежує вас в обсязі інформації, що публікується (як, наприклад, на спеціалізованих сайтах щодо пошуку роботи). Крім
стандартних вимог до кандидатів, ви можете запропонувати увазі потенційних співробітників
розгорнуту інформацію про те, які можливості й
перспективи відкриває перед ними робота на вашому підприємстві. Все це особливо актуально,
якщо попит на нових співробітників спостерігається постійно. За допомогою корпоративного
порталу резюме буде швидко і цілеспрямовано
доходити до потрібної людини на підприємстві.
7. Навчання та тестування співробітників.
За допомогою корпоративного порталу ви
зможете навчати своїх співробітників, створюючи різні програми: скажімо, ввідний курс для нових співробітників, спеціалізовані тренінги для
відділу збуту, ознайомлення усіх працівників з
новими видами товарів чи послуг, які незабаром
збирається випускати чи надавати підприємство, тощо. Більше того, за потреби ви зможете
перевірити, як вони засвоять цю інформацію,
створивши сертифікаційні тести й завівши журнал тестування персоналу. Також можна побачити, скільки хто зробив спроб і набрав балів при
проходженні створених вами хитромудрих тестів й прийняти відповідне рішення по конкретному співробітнику щодо його підвищення.
8. Формування іміджу підприємства.
Імідж сьогодні дуже суттєво впливає на успішність діяльності підприємства. Корпоративний
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портал — це «обличчя» фірми, адже сьогодні, в
століття високих технологій, відсутність якісного і багатофункціонального порталу здатно викликати недовіру у клієнта. А солідний корпоративний портал створює уяву (і, зазвичай, не
безпідставну) про стабільний фінансовий статус, надійність і успішність підприємства.
Водночас, корпоративний портал грає і другу
роль — затвердження стилю роботи самих співробітників, зміцнення іміджу підприємства в
їхніх очах. Адже саме вони будуть представляти
підприємство у будь-яких переговорах і чим
твердіше сформована у співробітника позитивна думка про підприємство, де він працює, тим
більш надійним, впевненим і спокійним буде
його спілкування з клієнтами.
Доступ до корпоративного порталу може бути
різного ступеня й організований для кількох
груп користувачів:
— керівники за допомогою порталу отримують інструмент контролю над ключовими параметрами діяльності підприємства;
— співробітники отримують інтегровану внутрішню і зовнішню інформацію та доступ до
корпоративних додатків;
— постачальники одержують можливість підвищити ефективність взаємодії з підприємством, оптимізувати обсяги і терміни поставок —
таким чином, портал стає для них інструментом
для планування й прогнозування витрачання
запасів і поставок;
— ділові партнери отримують ефективний
інструмент з обміну інформацією — через портал вони мають доступ до маркетингової і технічної документації, планам випуску продукції
тощо;
— замовники отримують інформацію про
продукцію, яку випускає підприємство, нові
інструменти під час роботи з нею, а аналіз дій
замовників роботи з порталом може допомогти підприємству приймати зважені маркетингові рішення;
— випадкові користувачі одержують за допомогою корпоративного порталу всю необхідну
інформацію про товари, що випускає підприємство, чи послуги, які воно надає, а згодом можуть стати клієнтами підприємства.
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Часткове впровадження
функцій соцмереж
З вищевикладеного помітні явні переваги
наявності у підприємства власного корпортавного порталу, але не зрозуміло, яким же чином
він замінює соціальну мережу. Наразі з’ясуємо,
які з окремих функцій соцмережі й навіщо доцільно впровадити на корпоративному порталі —
адже оскільки більшу частину робочого часу
офісні працівники проводять за комп’ютером і
активно користуються порталом, це дає можливість використовувати його не тільки для робочих цілей, але й іноді для розваг.
1. Більшість корпоративних порталів дають
можливість співробітникам мати свій профіль в
ньому. Звичайно, він відрізняється від профілю
соціальної мережі в його класичному розумінні
(як у Facebook, Twitter тощо), але функціонально надає ті ж можливості і навіть більше:
— маючи профіль в корпоративному порталі,
співробітники можуть викладати свої фотографії,
а їхні колеги коментувати, обмінюватися думками і «лайкати» — це компенсує брак спілкування,
яке раніше вони шукали в мережі, а також сприятиме зміцненню корпоративного духу;
— для зручності користування можна створити функцію пошуку співробітника і його координат в офісі через прізвище та ім’я — особливою
популярністю ця функція користується у новачків підприємства, які ще нікого й нічого не
знають;
— у профілі можна розмістити інформацію
професійного характеру (посада, компетенції,
номер кабінету і як до нього пройти), а також
особистого (захоплення, інтереси, хобі). Перше
дозволить скоротити ланцюжок погоджень
документів і мінімізувати часові витрати, а друге — вибудувати дружні, командні комунікації
між співробітниками.
2. За аналогією з функцією повідомлення в
соціальних мережах, зареєструвавшись на порталі, співробітник буде своєчасно отримувати
інформацію про корпоративні зміни та нововведення (статути, регламенти, положення, накази), акції, нових і звільнених співробітників,
планах заходів, повідомлення про день народження колег та інше. Відносно документів мож-
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на ввести функцію завантаження з подальшим
протоколюванням (хто, коли і звідки завантажив). Таким чином, зникне необхідність у поясненнях на кшталт «у мене лист потрапив до
спаму, я його не отримував», «загубилося серед
рекламних електронних листів», «мені просто
не надійшло», «я не в курсі» тощо.
3. На корпоративному порталі так само, як і в
соціальних мережах, є можливість підписатися
на необхідні сервіси: бібліотека, плани роботи
співробітників свого відділу, графік відпусток,
надходження внутрішньої документації (накази, розпорядження, положення, інструкції
тощо). Головна відмінність у тому, що в соціальних мережах користувачі, як правило, підписуються на групи, виходячи зі своїх інтересів, а на
корпоративному порталі, в першу чергу, відштовхуючись від своїх посадових обов’язків і
компетенцій.
4. Так само, як і в соцмережі, можна вести одночасно кілька чатів, при цьому ефект очевидний:
на корпоративному порталі співробітник може
спілкуватися тільки з колегами і ні з ким ззовні,
тому керівник може бути спокійний, що його фахівці залучені в робочий процес, а не розмовляють
з усіма підряд на абстрактні теми.
Крім чату, на корпоративному порталі можна
організувати додаткову функцію спілкування,
якщо, наприклад, у підприємства ще немає своїх месенджерів. Експерти рекомендують обирати такий інструмент корпоративного спілкування, в якому буде можливість використання
відеозв’язку і створення конференцій — це дасть
можливість співробітникам не вдаватися до допомоги сторонніх сервісів (Skype, QIP тощо) й
водночас забезпечить залучення компетентних
фахівців у робочий процес, дозволить прийняти
оптимальне рішення за короткий проміжок
часу, скоротивши процес узгодження.
На додаток до вищевикладеного, слід зауважити, що засоби забезпечення безпеки сучасних корпоративних порталів надають необхідні можливості налаштування різних рівнів
доступу, які виключають несанкціоноване використання та зміни інформації.
Таким чином, сучасні корпоративні портали
надають повний набір надійних засобів для того
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щоб легко одержати доступ до потрібної інформації, проаналізувати і передати необхідні дані,
що веде до підвищення якості прийнятих рішень. Ці системи дозволяють збирати в єдине
ціле і об’єднувати на основі ролей і завдань різнотипні джерела знань та інформації, доступні
як всередині підприємства, так і за його межами
так, щоб необхідні дані легко можна було знайти, витягти і повторно використовувати звичним для користувача чином.
До того ж, наразі підприємства намагаються
використовувати корпоративні системи для вирішення не тільки адміністративних питань та
спрощення комунікацій усередині компанії —
корпоративні портали виходять на новий рівень, коли вони повністю інтегруються в життя
співробітників, можуть вирішувати безліч завдань і повною мірою сприяти успішному розвитку бізнесу.
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Але не забувайте, що інформація, яка розміщена на порталі, а особливо новини, повинна
постійно підтримуватися в актуальному стані.
Саме так ви зможете забезпечити постійну увагу співробітників, ділових партнерів та клієнтів.
Погодьтеся, якщо у вересні на головній сторінці
все ще розміщені акції, присвячені, наприклад,
травневим святам, відразу виникає відчуття, що
інформація на порталі взагалі не оновлюється й
за таких обставин у користувачів зникне бажання його переглядати. Отож, безумовно наявність корпоративного порталу принесе користь
будь-якому підприємству, але при цьому слід
стежити за актуальністю розміщеної на ньому
інформації.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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

Працівник надіслав заяву про звільнення за власним бажанням поштою (листом
з повідомленням про вручення). З якого часу починається відлік двотижневого
строку попередження роботодавця про звільнення — з дати написання працівником заяви про звільнення чи з дати її отримання уповноваженою особою
підприємства?
З дати, вказаної у повідомленні по вручення.
У ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) вказано, що працівник має
право розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Отже, попередити роботодавця за два тижні — це обов’язок працівника.
Працівник підлягає звільненню за власним
бажанням лише тоді, коли він виконає цей свій
обов’язок (а не з дати написання заяви про звільнення). Випадки, коли двотижневий термін попередження про звільнення не застосовується і
роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник,
викладені у ч. 1 ст. 38 КЗпП і пов’язані з неможливістю працівника продовжувати роботи на
цьому підприємстві.
Про своє звільнення працівник може повідомити роботодавця різними шляхами. Як правило, працівник пише заяву про звільнення і в цей
же день віддає її керівникові. Керівник ставить
на ній резолюцію і саме з цієї дати починається
відлік двох тижнів. Нагадаємо, що згідно з ч. 4
ст. 2411 КЗпП строк, обчислюваний тижнями,
закінчується у відповідний день тижня (тобто,
якщо заяву подано у вівторок 15 вересня 2015 р.,
останнім днем роботи і, відповідно, днем звільнення, буде вівторок 29 вересня 2015 р.). За таких обставин день написання заяви про звільнення і день попередження роботодавця про
розірвання трудового договору збігаються, а
тому й не виникає питань, з якої дати починається відлік двох тижнів.
Але бувають ситуації, коли роботодавець не
бажає приймати заяву про звільнення, знищує
її, іншим чином перешкоджає звільненню працівника за власним бажанням. У такому випад-
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ку працівник може попередити його про звільнення за власним бажанням, зареєструвавши
заяву в книзі вхідної кореспонденції у секретаря, в канцелярії або у відділ кадрів, де отримує
вхідний номер кореспонденції. За таких обставин датою попередження про звільнення буде
день прийняття заяви секретарем, канцелярією,
відділом кадрів та реєстрації її в книзі вхідної
кореспонденції. Як правило, день написання
заяви про звільнення і день попередження про
розірвання трудового договору в цій ситуації також збігаються.
Але в описаній Вами ситуації заява про звільнення була надіслана поштою листом з повідомленням про вручення, що також є цілком правомірним. Проте зрозуміло, що у такому випадку
день написання заяви про звільнення і день попередження про розірвання трудового договору,
ймовірніше за все, не збігатимуться.
Як зазначено у п. 2 Правил надання поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270,
повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу — це повідомлення,
яким оператор поштового зв’язку доводить до
відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення та прізвище одержувача.
Отже, за таких обставин повідомлення про
вручення з позначкою про дату вручення буде
документальним підтвердженням дати, коли
роботодавець був попереджений про звільнення. А тому і саме з дати, вказаної у повідомленні по вручення (а не з дати написання заяви
про звільнення), почнеться відлік двотижневого
строку для звільнення працівника за власним
бажанням.
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Який порядок прийняття на роботу
для проходження альтернативної служби?
Оформлюється звичайним наказом про
прийняття на роботу на підставі направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби, яке видається місцевими
держадміністраціями.
Військова служба у Збройних Силах України, так само як і в інших силових структурах, є
конституційним обов’язком громадянина
України. Але у випадку, коли виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього
обов’язку має бути замінене альтернативною
(невійськовою) службою (ст. 35 Конституції
України).
Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII
поширюється на громадян, які підлягають призову
на строкову військову службу, але виконання
військового обов’язку суперечить їх релігійним
переконанням і вони належать до діючих згідно з
законодавством України релігійних організацій,
віровчення яких не допускає користування
зброєю.
Питання проходження альтернативної служби
на підставі поданої громадянином заяви (із зазначенням мотивів неможливості проходження
строкової військової служби та підтвердженням
істинності його релігійних переконань) вирішують відповідні структурні підрозділи місцевих
державних адміністрацій. Вони ж і приймають
рішення про направлення громадянина на
службу на конкретне підприємство (установу,
організацію), що знаходиться в межах населеного пункту за місцем проживання громадянина або у місцевості, звідки він матиме
можливість щоденно повертатися до місця
проживання. Перелік видів діяльності, якими
можуть займатися громадяни, які проходять
альтернативну (невійськову) службу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. № 1795. Такими видами
діяльності можуть бути: охорона здоров’я та
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соціальна допомога; колективні, громадські та
особисті послуги; будівництво; виробництво
електроенергії, газу та води; сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
рибне господарство; добувна і обробна промисловість; транспорт.
Направлення видається у двох екземплярах
(не менш як за десять днів до початку строку
проходження альтернативної (невійськової)
служби): один надається безпосередньо громадянинові (воно ж слугуватиме і підставою
для звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку з направленням на альтернативну службу), а другий надсилається керівникові того підприємства, на якому громадянин цю службу
проходитиме (як підстава для прийняття на роботу).
Громадянин, направлений на альтернативну службу, зобов’язаний прибути на відповідне підприємство в строк, вказаний у направленні. У разі його невчасного прибуття до
місця служби, керівник підприємства в триденний термін інформує про це відповідну комісію. Підприємство приймає громадян на
альтернативну службу лише по напрямах, виданих комісією.
Керівник підприємства укладає з громадянином строковий трудовий договір у письмовій
формі на термін проходження альтернативної
служби, забезпечуючи його роботою, вказаною
в направленні. Громадянинові може бути надана
робота за його спеціальністю або кваліфікацією.
Не пізніше 5 календарних днів керівник відправляє комісії у справах альтернативної (невоєнною) служби відривний корінець направлення,
завірений його підписом і печаткою, підтверджуючи, таким чином, прийняття громадянина
на роботу. Початком альтернативної служби вважається день, коли громадянин фактично приступив до роботи.
Після прийняття на роботу в трудовій книжці
робиться відповідний запис (див. Зразок).
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Зразок

Альтернативна (невійськова служба)
Комунальне підприємство «Рембуд»
3

23

06

2015

Прийнято монтажником будівельним 3-го

Наказ від 22.06.2015

розряду для проходження альтернативної

№ 120-п

(невійськової) служби на підставі рішення комісії
у справах альтернативної (невійськової) служби
Шевченківської райдержадміністрації м. Києва від
19.06.2015 р. № 23 відповідно до Закону України «Про
альтернативну (невійськову) службу»

Працівник, який проходить альтернативну
службу, так само як і усі інші працівники, відповідно до законодавства має право на щорічну
основну відпустку, додаткову відпустку у зв’язку
з навчанням, а також відпустку без збереження
заробітної плати.

Протягом двох років з дня звільнення із служби такий працівник користується переважним
правом залишення на роботі в разі звільнення
працівників при скороченні чисельності або
штату працівників (п. 9 ст. 42 Кодексу законів
про працю України).

Чи може випробувальний термін продовжуватися кілька разів?

Так, може, але за наявності для цього поважних причин.
З метою перевірки відповідності працівника
роботі, на яку він приймається, під час укладення трудового договору за угодою сторін може
бути встановлене випробування відповідно до
ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП). Зауважимо, що одностороннє встановлення роботодавцем умови про випробування є
недопустимим.
У разі досягнення угоди щодо встановлення
випробування між працівником і роботодавцем,
останній має визначити його строк (згоди працівника щодо строку не передбачено), який згідно зі ст. 23 КЗпП не може перевищувати:
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— для робітників — одного місяця;
— для інших працівників — трьох місяців;
— в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.
Строк випробування обчислюється відповідно до ст. 241 КЗпП, згідно з ч. 3 якої строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. При цьому
якщо кінець такого строку припадає на місяць,
в якому немає відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Оскільки встановлені законодавством строки
випробування є граничними, роботодавець має
право встановити менший строк випробування.
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При цьому слід враховувати, що скорочення
строку випробування в період його дії законодавством не передбачено.
Як зазначено у ч. 3 ст. 27 КЗпП 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.
Зауважимо, що зазначена стаття не передбачає
обов’язкового продовження строку випробування,
а тільки допускає таку можливість, яку роботодавець має право реалізувати шляхом видання наказу відповідного змісту, з яким працівник повинен бути ознайомлений в установленому порядку.

Очевидно, що продовження строку випробування, у т. ч. за кількістю продовжень, залежить
лише від поважних причин і вирішується роботодавцем на його розсуд.
Наприкінці нагадаємо, що працівник вважається таким, що витримав випробування, якщо
строк випробування закінчився, а він до закінчення цього строку не був звільнений з роботи.
Також зверніть увагу, що оскільки звільнення за
результатами випробування згідно зі ст. 28 КЗпП
вважається розірванням трудового договору, на
нього поширюються обмеження, встановлені ч.
3 ст. 40 та ст. 184 КЗпП.

З дня прийняття на роботу і до звільнення працівник відпрацював 164 дні,
а у щорічній відпустці не був жодного дня — за скільки днів відпустки
йому слід виплатити компенсацію?
Розрахувати кількість днів відпустки без
вказівки точного періоду роботи працівника
неможливо (оскільки слід виключити з нього
святкові і неробочі дні).
Визначити точну тривалість невикористаних
днів щорічної відпустки, за які працівник має
право отримати грошову компенсацію в разі
звільнення, можна, розділивши тривалість щорічної основної відпустки працівника на кількість календарних днів в році без урахування
святкових і неробочих днів (365 – 10 = 355),
визначених ст. 73 Кодексу законів про працю
України (нещодавно запроваджене свято День
захисника вітчизни (14 жовтня) ми поки не враховуємо, оскільки воно ще жодного разу не відзначалося, а отже, у минулому році працівник в
цей день мав працювати). Одержаний результат
перемножується на відповідну кількість кален-

дарних днів відпрацьованого періоду в році без
урахування святкових і неробочих днів (тобто
Ви маєте порахувати не робочі, а календарні дні,
що минули з дня прийняття на роботу працівника, та виключити святкові (неробочі) дні, що
припадали на цей період), а результат округлюється за математичними правилами.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
у разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Якщо ж,
як у Вашому випадку, на день звільнення працівник не відпрацював повністю робочий рік, щорічна відпустка (чи грошова компенсація за неї)
має бути надана пропорційно відпрацьованому
в цьому році часу.

За три місяці до закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку працівниця надала листок непрацездатності у зв’язку з
вагітністю та пологами. З якого часу їй слід надати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та чи потрібно їй виходити хоча б на день на роботу, аби
отримати допомогу по вагітності та пологах?
Відпустка розпочинається з дня видання лікарняного, на роботу виходити не потрібно.
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Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
розпочинається з дня одержання жінкою листка

47

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Надання цієї відпустки наказом роботодавця
не оформляється (ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами обчислюється сумарно і становить
126 календарних днів (у разі народження двох і
більше дітей та в разі ускладнених пологів —
140 календарних днів).
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
надається повністю, незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів (у межах
терміну, визначеного лікарем у листку непрацездатності).
За період такої відпустки виплачується допомога по вагітності та пологах у розмірі 100%
середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Вона надається застрахованим
особам за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Підставою для призначення цієї допомоги

є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Якщо жінка перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку і
отримує листок непрацездатності у зв’язку з наступними вагітністю та пологами, їй не потрібно
виходити на роботу, щоб отримати право на допомогу по вагітності та пологах — адже відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV за період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що
збігається з відпусткою для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, допомога по
вагітності та пологах виплачується незалежно від
допомоги по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (наразі виплату допомоги по
догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 р.
було припинено, крім осіб, яким призначена
допомога при народженні першої дитини, народженої до 30 червня 2014 року).

Рішенням суду працівника було поновлено на роботі
(визнано безпідставним звільнення за прогул) —
як оформити це у кадровій документації?
Видати наказ про поновлення на роботі та
внести відповідний записи до трудової книжки
працівника.
Насамперед необхідно наголосити, що для
видання наказу про поновлення на роботі за
рішенням суду у Вас має бути копія відповідного
судового рішення (копії рішення суду видаються
особам, які брали участь у справі, негайно після
проголошення такого рішення, а якщо представники роботодавця не були присутні на судовому
засіданні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його
складання або за їх зверненням вручаються їм під
підпис безпосередньо в суді (ст. 222 Цивільного
процесуального кодексу України).
Маючи копію рішення суду, можна складати
наказ про поновлення на роботі. Зверніть увагу,
що оскільки таким наказом скасовується наказ
про звільнення працівника, то поновлення
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працівника на роботі відбувається не з дня
видання наказу, а з дня звільнення (Зразок 1).
Відповідно до п. 2.10. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), у разі незаконного звільнення та поновлення на роботі за рішенням суду запис про
звільнення визнається недійсним. У графі 4 трудової книжки робиться посилання на наказ про
поновлення на роботі. Але оскільки під час
оформлення звільнення працівника всі записи
про роботу на підприємстві були засвідчені підписом керівника підприємства або уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або
печаткою відділу кадрів, перед внесенням запису про поновлення на роботі слід записати назву
підприємства (Зразок 2).
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАЛІЯ»
НАКАЗ
15.09.2015 р.

м. Київ

№ 144-п

Про поновлення на роботі
Соломійка А. Р.
На виконання рішення Деснянського районного суду від 14 вересня 2015 р. № 1432,
НАКАЗУЮ:
1. СОЛОМІЙКА Анатолія Романовича поновити на роботі на посаді заступника головного
бухгалтера з 6 липня 2015 р..
2. Скасувати наказ про звільнення Соломійка А. Р. від 6 липня 2015 р. № 42-п.
3. Начальнику відділу кадрів Яковенку М. М. внести відповідні зміни до трудової книжки
Соломійка А. Р..
4. Бухгалтерії виплатити Соломійку А. Р. середній заробіток за час вимушеного прогулу
з 6 липня 2015 р. по 15 вересня 2015 р..
Директор

Кравець

О. П. Кравець

Зразок 2

14

06

07 2015

Звільнено за прогул без поважних причин, п. 4 ст. 40

Наказ від 06.07.2015

КЗпП

№ 42-п

Начальник відділу кадрів Яковенко М. М. Яковенко
15

15 09 2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія»

Наказ

Запис за № 15 недійсний. Поновлено на

від 15.09.2015 №

попередній посаді

144-п

На прохання працівника йому може видаватися дублікат трудової книжки без внесення до
неї запису, визнаного недійсним (п. 2.10. Інструкції № 58).
Також зверніть увагу, що у разі поновлення
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працівника на роботі потрібно внести запис до
Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів
до них про отримання трудової книжки від працівника (адже раніше працівник вже постав свій
підпис про її отримання при звільненні).
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З
Зварник (група професій)
9 Короткий опис групи професій: Зварник —
це кваліфікований робітник зі зварювання металів, конструкцій та споруд. Професія «Зварник» є інтегрованою і включає декілька спеціалізацій: зварник (ручне дугове зварювання
покритими електродами), зварник (ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах), зварник (механізоване
дугове зварювання плавким металевим електродом), зварник (газове зварювання).
9 Зміст роботи: Усі спеціалізації зварників
мають спільну функцію — з’єднанням металевих конструкцій, складних апаратів, деталей,
вузлів методом сплавки металів.
9 Повинен знати: Електротехніку, технологію плавлення металів, властивості газів, застосовуваних для антиокислювання, методи й принципи дії використовуваних агрегатів і устаткування,
особливості зварювання різних конструкційних
матеріалів, а також зміст і технологічні можливості інших, як традиційних, так і нових, перспективних способів зварювання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, стрессостійкість, комунікабельність, кмітливість, спостережливість.
9 Умови праці: У цехах та ангарах (виробництво) з підвищеним рівнем шуму, на відкритих майданчиках (будівництво або суднобудівництво).
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта та навчання на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Висока.
9 Рівень заробітної плати: Зварник зі стажем роботи отримує 8 000 – 12 000 грн на на
місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7219, ця професія у КП
відноситься до підкласу «Укрупнені професійні
назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до розділу 25 «Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування», розділу 28 «Виробництво
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машин і устатковання, н.в.і.у.», розділу 29 «Виробництво автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів», розділу 30 «Виробництво інших
транспортних засобів», секції F «Будівництво».
9 Споріднені професії: «Газорізальник»,
«Електрогазозварник», «Електровібронаплавлювач».

Звірівник
9 Короткий опис професії: Звірівник — це
кваліфікований робітник, що займається розведенням звірів, їх забоєм та первинною обробкою шкур.
9 Зміст роботи: Годівля звірів, чищення, дезінфекція кліток, інвентарю, спостереження за
станом здоров’я звірів, станом їх хутра, виконання вибіркового забою звірів.
9 Повинен знати: Анатомо-фізіологічні особливості звірів, яких тримають у неволі, правила
утримання звірів, заходи попередження хвороб
звірів, особливості їхньої поведінки, правила догляду; вміти знімати шкурки, здійснювати їх
первинну обробку, сортування й оцінювання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Спостережливість, рухливість, міцне здоров’я.
9 Умови праці: На відкритих майданчиках,
взимку — у приміщеннях ферм.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 000
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 6124, ця професія у
КП відносяться до підкласу «Виробники змішаної тваринницької продукції», у КВЕД — до класу 01.49 «Розведення інших тварин».
9 Споріднені професії: «Тваринник», «Чабан».

Зоотехнік
9 Короткий опис професії: Зоотехнік є професіоналом у галузі тваринництва розведенні,
годівлі, утриманні й правильному використанні
сільськогосподарських тварин для отримання
від них максимально можливої кількості високоякісної продукції при найменших затратах
праці та коштів.
9 Зміст роботи: Селекційна робота з поліпшення племінних і продуктивних якостей худоби, вирощування племінного молодняку; визна№ 18 (102), 15 вересня 2015
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чення режиму утримання тварин (температура,
вологість повітря тощо) та здійснення контролю
за його дотриманням; контроль якості тваринницької продукції, аналіз причин її погіршення
й усунення недоліків; керування працівниками
тваринницьких ферм, звіроферм та комплексів,
фермерських та дослідних господарств.
9 Повинен знати: Біологічні особливості різних видів сільськогосподарських тварин, наукові основи їхнього утримання й повноцінної годівлі; методи розведення тварин; ветеринарну й
акушерську справу; основні захворювання тварин і методи їхньої профілактики; комп’ютерну
техніку та економіку; вимоги до готової продукції, стандарти на неї, закупівельні ціни.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Організаторські здібності, відповідальність, наполегливість, вимогливість, спостережливість,
хороша пам’ять, допитливість, рухливість.
9 Умови праці: У приміщеннях та відкритих
майданчиках тваринницьких комплексів, племінних господарств, ферм, фермерських господарств.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки
(магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 5 000 – 5 500 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 2213.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій», у КВЕД — до групи 01.4
«Тваринництво».
9 Споріднені професії: «Тваринник».

І
Інженер
9 Короткий опис професії: Інженер — це
професіонал з вищою технічною освітою, який
вирішує різні питання, пов’язані із застосуванням техніки, технології, конструкцій та матеріалів на підприємствах, будівництві, шахтах, у військовій сфері, авіації, на транспорті; також може
працювати у науково-дослідних установах.
9 Зміст роботи: Вирішення конкретних завдань інженерної праці й вимоги до професії за-
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лежать від того, до якої професійної групи
(інженерної спеціалізації) вона належить. Інженерні завдання можуть мати конструкторське,
технологічне, метрологічне або інше спрямування. Типовими інженерними роботами є: виконання креслень, розробка технологічних процесів, проектів та іншої технічної документації,
організація роботи на виробничій ділянці, проведення різних технічних випробувань, вимірювань, вивчення та підготовка до запуску нового
обладнання.
9 Повинен знати: Механіку, властивості
конструкційних матеріалів, креслення, сучасну
техніку і технології, економіку й організацію виробництва, ергономіку, іноземну мову (бажано);
вміти користуватися інженерними методами
при вирішенні технічних завдань різного ступеня складності; бути здатним до винахідництва,
технічного дизайну.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Технічні здібності, спостережливість і просторова уява, самостійність, відповідальність, ініціативність, раціональність, організаторські
здібності.
9 Умови праці: У приміщеннях конструкторських та технологічних бюро підприємств (цехів), випробувальних центрах та лабораторіях,
науково-дослідних інститутах — з постійним виходом на виробничу територію, де працює (збирається, випробовується) відповідне устаткування або різні конструкції.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки
(магістр).
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Коливається у
межах 5 000 – 9 000 грн на місяць, залежно від
практичного досвіду та спеціалізації конкретного інженера, а разом із тим і рівня відповідальності, що передбачає його посада.
9 Кодування: Код КП — 2149.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Інженери (інші галузі
інженерної справи)», у КВЕД — до секції В «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів»,
секції С «Переробна промисловість», секції F
«Будівництво».
9 Споріднені професії: «Ергономіст», «Фахівець з неруйнівного контролю», «Розробник
систем (крім комп’ютерів)», «Конструктор (інші
галузі інженерної справи)».
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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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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.

