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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівниця перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, але виникла необхідність
скоротити її посаду (є можливість запропонувати іншу) — яким чином це можна зробити?
Чи можна прийняти на роботу на 0,5
ставки за сумісництвом аспіранта (денна форма навчання), якщо основного місця
роботи у нього немає?
Приймаємо на роботу працівника, який
навчається у докторантурі, але його трудова книжка знаходиться у навчальному
закладі — чи потрібен він її звідти забрати
й надати нам?
Головний бухгалтер, на якого наказом
керівника підприємства було покладено
зобов’язання щодо ведення трудових книжок, звільняється за власним бажанням —
чи може він сам внести запис про звільнення до своєї трудової книжки і підписати її?
Яким чином можна оформити переведення працівника з неповного робочого
дня на повний?
До якого розділу Класифікатора професій відноситься професійна назва
роботи «Інспектор з кадрів»?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Набув чинності Закон про підвищення
мінімальних соціальних стандартів
Днями набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17 вересня 2015 р.
№ 704-VIII, яким підвищено розміри прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати.
Так, з 1 вересня 2015 р. мінімальну заробітну плату
в місячному розмірі збільшено з 1 218 грн до 1 378 грн,
у погодинному розмірі — з 7,29 грн до 8,29 грн.
Також з 1 поточного року збільшено і прожитковий
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 176 грн
до 1 330 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум підвищено до наступних розмірів:
• для дітей віком до 6 років — з 1 032 грн до 1 167 грн;
• для дітей віком від 6 до 18 років — з 1 286 грн до
1 455 грн;
• для працездатних осіб — з 1 218 грн до 1 378 грн;
• осіб, які втратили працездатність — з 949 грн до
1 074 грн.

Окрім того, дозволено органам влади здійснювати
підвищення заробітної плати понад розміри, визначені
відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за
рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 р. та можливостей, наданих ст. 101 Бюджетного кодексу України.
Зверніть увагу, що оскільки прожитковий мінімум
відповідно до Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня
2000 р. № 2017-III є базовим державним соціальним
стандартом, на основі якого визначають розміри основних державних соціальних гарантій, з вересня поточного року повинні бути підвищені й розміри пенсій та
державних допомог — тому з 1 вересня 2015 р. розмір
мінімальної пенсії має зрости з 949 грн до 1 074 грн, а
також і збільшитися розміри виплат допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та
допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи.

Не забудьте змінити норму робочого часу
на жовтень 2015 року
Нагадаємо, що 25 березня 2015 р. набув чинності
Закон України «Про внесення зміни до статті 73
Кодексу законів про працю України» від 5 березня
2015 р. № 238-VIII.
У зв’язку з введенням цим Законом нового святкового дня (14 жовтня — День захисника України) зменшилася норма тривалості робочого часу в жовтні
2015 року, а, відповідно, і річний баланс робочого
часу за 2015 рік.
Внаслідок цього, наведена в листі Міністерства соціальної політики України від 9 вересня 2014 р.
№ 10196/0/14-14/13 норма тривалості робочого часу
Показники
Кількість календарних днів
Кількість святкових днів і днів релігійних свят

зазнала змін, а саме: в жовтні за п’ятиденним робочим
тижнем з двома вихідними днями в суботу й неділю при
40-годинному робочому тижні норма тривалості робочого часу має становити не 176, а 167 годин і, відповідно, норма тривалості робочого часу на 2015 рік за зазначених вище умов зменшиться з 2004 до 1995 годин. До
згаданого Листа змін унесено не було, але до нього доданий розрахунок норми тривалості робочого часу на
2015 рік з урахуванням внесених змін до ст. 73 Кодексу
законів про працю України (як окремий Додаток).
Отже, уточнімо показники норми робочого часу
за жовтень і за 2015 рік загалом:
Жовтень
31
1 (14 жовтня)

Кількість вихідних днів
9
Кількість днів, робота в які не проводиться
10
Кількість робочих днів
21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) 1 (13 жовтня)
при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину
Робочий час при 40-годинному робочому тижні
167 годин

4

2015 рік
365
11
104
115
250
5
1995 годин
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 5 червня 2015 р. № 8403/0/14-15/10

Міністерство соціальної політики України розглянуло запит <...> і повідомляє.
Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру,
зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.
Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у
разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося
підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів
населення.
У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до
його підвищення.
Враховуючи зазначене, якщо відбувається підвищення заробітної плати за рахунок зростання надбавки,
яка не має разового характеру та передбачена чинним законодавством, це впливає на визначення базового місяця при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.
Надбавка за складність і напруженість у роботі передбачена чинним законодавством і є об’єктом індексації. Місяць, в якому встановлюється зазначена надбавка, та місяць, в якому збільшується розмір надбавки, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.
При цьому, якщо зазначена надбавка була встановлена працівнику, а потім деякий час не виплачувалась, і знов була встановлена працівнику у такому ж або меншому розмірі, то місяць повторного встановлення надбавки, на нашу думку, не є підставою вважати місяць базовим.
У разі зменшення грошового доходу працівника, зокрема, за рахунок надбавки за складність і напруженість у роботі, базовим місяцем залишається місяць встановлення зазначеної надбавки.
Що стосується тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів, то відповідно до ст. 53 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
У ст. 53 КЗпП України йдеться про скорочення тривалості не робочого часу, а роботи. Це дає підставу
для висновку про те, що ця стаття сама по собі не передбачає скорочення робочого часу, а лише вимагає
його перерозподілу таким чином, щоб напередодні святкових, неробочих і вихідних днів тривалість роботи
скорочувалася за умови, щоб норма робочого часу в цьому зв’язку не скорочувалася.
Разом з тим на практиці ст. 53 КЗпП України розуміється таким чином, що нею передбачено скорочення
тривалості робочого часу.
До 10 березня 1956 року у СРСР діяла норма робочого часу — 8-годинний робочий день. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 08.03.56 р. тривалість робочого дня (тобто норма робочого часу) напередодні святкових і вихідних днів була скорочена на 2 години.
Після введення в дію Кодексу законів про працю Українською РСР (30 травня 1972 року) у державі вже
здійснювалася досить активна соціальна політика.
Таким чином, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну
годину як при шестиденному, так і при п’ятиденному робочому тижні. У кінцевому підсумку це приводить
до відповідного скорочення робочого тижня, який при цьому складає не 40, а тільки 39 годин (при одному
святковому чи неробочому дні на тиждень).
Перший заступник Міністра
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Зміна роботи працівника:
порядок дій та документальне
оформлення
У практичній діяльності підприємств, установ, організацій (далі — підприємство)
іноді виникає необхідність з різних причин змінити роботу, яку виконує певний
працівник. У цьому випадку може передбачатися зміна посади працівника, кола
його обов’язків, умов праці, робочого місця тощо. Потреба у зазначених змінах
особливо часто з’являється у періоди різних кризових явищ на підприємстві чи в
економіці країни, внаслідок загострення конкурентної боротьби чи впровадження
новітніх технологій. Крім того, ініціювати зміну своєї роботи може і сам працівник,
наприклад, у разі погіршення стану свого здоров’я. У зазначених випадках роботодавець має правильно прийняти відповідні управлінські рішення щодо змін в організації виробництва та праці, а також кадрові рішення щодо подальшої роботи
певних працівників у нових умовах. Отож, дізнаймося, за яких обставин слід здійснити певний вид переведення працівника на іншу роботу, а за яких — переміщення на інше робоче місце чи зміну істотних умов праці, та яким саме чином це слід
оформити документально.

О

сновні питання правового регулювання
переведення та переміщення працівника відповідно до Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) та проекту Трудового кодексу вже розглядалися у поточному році
в газеті «Консультант Кадровика» (№ 5 (89)),
проте часто у читачів нашого видання виникають питання саме щодо документального
оформлення зазначених процедур на практиці
та послідовності відповідних дій кадровика.
Тому наразі не будемо повертатися до питання
зміни роботи в розрізі перспективного законодавства, а зосередимося поки що на чинному,
приділивши основну увагу саме документальному оформленню переведення, переміщення та
зміни істотних умов праці.

Переведення в межах
одного підприємства
Перш за все зауважимо, що згідно зі ст. 31
КЗпП роботодавець не має права вимагати
6

від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тому, якщо виникає потреба змінити роботу, яку виконує працівник, у тому числі шляхом переведення на іншу
роботу, необхідно змінити і відповідні умови
його трудового договору (або укласти новий
трудовий договір).
Поняття «переведення на іншу роботу» визначається у п. 31 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, відповідно до якого переведенням на іншу роботу
вважається доручення працівникові роботи,
яка не відповідає спеціальності, кваліфікації
чи посаді визначеної у трудовому договорі.
Основні питання переведення на іншу роботу
на тому ж підприємстві регулюються ч. 1 ст. 32
КЗпП згідно з якою воно допускається тільки за
згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 КЗпП та в інших випадках,
передбачених законодавством.
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Під час переведення на іншу роботу на тому ж
підприємстві здебільшого дотримуються наступного порядку дій з оформленням відповідних основних документів.
Етапи переведення працівника у межах одного підприємства:
1. Визначення роботодавцем (керівництвом
підприємства та відповідного структурного підрозділу, а також відділом кадрів виробничої
необхідності (доцільності) та можливості (наявності вакантної посади та відповідності працівника новій посаді) переведення конкретного
працівника на іншу роботу.
2. Отримання згоди (заяви) працівника на переведення (Зразок 1), а також, якщо є така необхідність, погодження переведення з іншими
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відділами або працівниками підприємства (наприклад, з керівником структурного підрозділу,
з якого збираються перевести працівника до іншого відділу).
3. Прийняття управлінського рішення щодо
переведення працівника на іншу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного
наказу, а також ознайомлення з ним працівника, у тому числі шляхом здійснення відповідного запису на примірнику наказу власноручно
працівником «З наказом ознайомлений, з переведенням згоден» (якщо попередньо не подавалась заява працівника про його переведення)
(Зразок 2).
4. Внесення відповідного запису до трудової
книжки працівника (Зразок 3).
Зразок 1
Директору ТОВ «Ресурс»
Савченку В. Г.
слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду
Ляшенка В. І.

Заява
Прошу перевести мене з 1 жовтня 2015 р. водієм автотранспортних засобів категорії «В».
28.09.2015 р.

Ляшенко

В. І. Ляшенко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
НАКАЗ
29.09.2015 р.

м. Київ

№ 129-п

Про переведення
на іншу роботу Ляшенка В. І.
У зв’язку з наявністю вакантної штатної одиниці «Водій автотранспортних засобів категорії «В» та поданням Ляшенком В. І., слюсарем з ремонту автомобілів 3-го розряду, заяви
про переведення його водієм автотранспортних засобів категорії «В», керуючись ч. 1 ст. 32
КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. ЛЯШЕНКА Володимира Івановича, слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду, перевести водієм автотранспортних засобів категорії «В» з 1 жовтня 2015 р..
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Зразок 2. Закінчення
2. Установити Ляшенку В. І. заробітну плату відповідно до тарифної ставки та з урахуванням надбавок і доплат, передбачених колективним договором підприємства.
3. Закріпити за Ляшенком В. І. легковий автомобіль ГАЗ-3110 «Волга», державний номер
ВВ 37 37 СС.
Підстава: заява Ляшенка В. І. від 28.09.2015 р..
Директор

Савченко

В. Г. Савченко

З наказом ознайомлений:
29.09.2015 р.

Ляшенко

В. І. Ляшенко
Зразок 3

03

01

10 2015

Переведено водієм автотранспортних засобів

Наказ від 29.09.2015

категорії «В»

№ 129-п

Переведення на легшу роботу
Згідно зі ст. 170 КЗпП працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець має перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного
висновку тимчасово або без обмеження строку.
Якщо інша робота буде нижчеоплачуваною, за
працівниками зберігається попередній середній
заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством,
він зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне
забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Крім того, згідно зі ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка
є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього
заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітним жінкам легшої роботи, вони підлягають увільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі
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пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства.
Жінок, які мають дітей віком до трьох років, у
разі неможливості виконання попередньої роботи також переводять на іншу роботу із збереженням їм середнього заробітку за попередньою
роботою до досягнення дитиною трирічного
віку.

Якщо заробіток вагітних жінок та жінок, які мають
дітей віком до трьох років, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується не середній заробіток за
попередньою роботою, а фактичний заробіток
(ч. 4 ст. 178 КЗпП).
Під час переведення на легшу роботу здебільшого дотримуються наступного порядку дій та
відповідних процедур.
Етапи переведення працівника на легшу
роботу:
1. Визначення правових підстав переведення
на легшу роботу (отримання від працівника або
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інших осіб відповідних документів про тимчасову непрацездатність, наявність професійних захворювань, інвалідності, вагітності, дітей до
трьох років тощо).
2. Отримання згоди працівника на його переведення на легшу роботу (за необхідності).
3. У випадку відсутності згоди здійснюються
відповідні процедури згідно з відповідними нормами законодавства — наприклад, працівник
може бути звільненим за п. 2 ст. 40 КЗпП у
зв’язку з виявленою невідповідністю працівника
займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я. Разом з тим у деяких випадках
(вагітність жінки, наявність у неї дітей віком до
трьох років тощо) це неможливо. Зокрема, згідно зі ст. 9 Закону України «Про охорону праці»
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від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце
роботи (посада) та середня заробітна плата на
весь період до відновлення працездатності або
встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
4. Прийняття відповідного управлінського рішення щодо переведення працівника на легшу
роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним відповідних працівників) (Зразок 4).
5. Внесення відповідного запису до трудової
книжки працівника (за необхідності — якщо переведення є постійним, а не тимчасовим).
Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»

14.09.2015 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 112-п

Про переведення
на легшу роботу Латко Г. О.
У зв’язку з тим, що відповідно до медичного висновку та внаслідок вагітності Латко Г. О.,
маляра малярного цеху, вона потребує переведення на легшу роботу, яка б унеможливлювала вплив несприятливих виробничих факторів, керуючись ст. 178 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. ЛАТКО Галину Олексіївну, маляра малярного цеху, перевести тимчасово, на період
вагітності, обліковцем пакувального цеху з 15 вересня 2015 р. із збереженням середнього
заробітку за попередньою роботою.
2. Начальнику пакувального цеху Іванову Р. Р. ознайомити Латко Г. О. з посадовою інструкцією обліковця, визначити її робоче місце та обсяг робіт, а також організувати проведення з нею інструктажу з охорони праці.
Підстави: 1. Заява Латко Г. О. від 14.09.2015 р..
2. Медичний висновок від 11.09.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
14.09.2015 р.
14.09.2015 р.

Григоренко
Латко
Іванов

Тимчасове переведення
без згоди працівника
Згідно зі ст. 33 КЗпП тимчасове переведення на
іншу роботу, не обумовлену трудовим договором,
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В. К. Григоренко
Г. О. Латко
Р. Р. Іванов

допускається лише за згодою працівника. Винятком з цього правила є випадки, коли працівника
переводять на іншу роботу строком до одного місяця (якщо ця робота не протипоказана йому за
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станом здоров’я) для відвернення або ліквідації
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя
чи нормальні життєві умови людей, з оплатою
праці за виконану роботу, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою — за таких
обставин тимчасове переведення може відбуватися без згоди працівника.
У зазначених вище випадках забороняється
тимчасово переводити на іншу роботу вагітних
жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до
18 років без їх згоди.
Під час тимчасового переведення працівника
на іншу роботу без його згоди слід здійснити наступні дії.

Етапи тимчасового переведення працівника на іншу роботу без його згоди:
1. Аналіз ситуації, що вимагає тимчасового
переведення працівників на іншу роботу та
правових підстав для цього (наявність надзвичайної ситуації, що ставить під загрозу життя
чи нормальні життєві умови людей, необхідність та можливість її відвернення або ліквідації).
2. Визначення кола осіб, які можуть бути переведені на іншу роботу без їх згоди.
3. Прийняття відповідного управлінського
рішення щодо тимчасового переведення
працівника на іншу роботу (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та
ознайомлення з ним відповідних працівників)
(Зразок 5).
Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»
НАКАЗ
28.09.2015 р.

м. Київ

№ 122-п

Про тимчасове переведення
на іншу роботу
Сушка П. П., Васька С. І.
У зв’язку з виробничою аварією у цеху № 1 та ймовірністю зупинення роботи всього підприємства, що може поставити під загрозу нормальні життєві умови людей, для негайної
ліквідації наслідків виробничої аварії, керуючись ч. 2 ст. 33 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. СУШКА Павла Петровича, ВАСЬКА Сергія Івановича, слюсарів-електриків з ремонту
електроустаткування цеху № 2, перевести тимчасово слюсарями-ремонтниками цеху № 1
для виконання робіт з ліквідації наслідків виробничої аварії з 28 вересня 2015 р. на період
виконання вказаних робіт, але не більше одного місяця.
2. Головному бухгалтеру підприємства Іванову О. М. забезпечити проведення оплати
праці переведеним працівникам за фактично виконану роботу, але не нижче ніж середній
заробіток за попередньою роботою.
3. Начальникові цеху № 1, Петрову С. І., організувати проведення з переведеними працівниками інструктажу з техніки безпеки відповідно до вимог законодавства з охорони праці.
Підстава: доповідна записка начальника цеху № 1 Петрова С. І. від 28.09.2015 р..
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Директор

Глушко

В. В. Глушко

З наказом ознайомлені:
28.09.2015 р.
28.09.2015 р.
28.09.2015 р.
29.09.2015 р.

Сушко
Васько
Петров
Іванов

П. П. Сушко
С. І. Васько
С. І. Петров
О. М. Іванов
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Тимчасове переведення
у разі простою
У ст. 34 КЗпП передбачено, що в разі простою працівники можуть бути переведені за
їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до
одного місяця. При цьому простоєм вважається
призупинення роботи, спричинене відсутністю
організаційних або технічних умов, потрібних
для виконання роботи, невідворотною силою
або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника оплачується з
розрахунку не нижче від двох третин тарифної
ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (ч. 1 ст. 113 КЗпП).
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Під час тимчасового переведення на іншу роботу у разі простою дотримуються наступного
порядку дій та відповідних процедур.
Етапи тимчасового переведення працівника на іншу роботу в разі простою:
1. Аналіз певної виробничої ситуації та з’ясування того, чи може вона вважатися простоєм
та потребувати тимчасового переведення працівників на іншу роботу.
2. Визначення наявності робіт, на які можуть
бути переведені відповідні працівники у разі
простою.
3. Отримання згоди працівника на його переведення на іншу роботу на час простою.
4. Прийняття відповідного управлінського рішення щодо тимчасового переведення працівника на іншу роботу (підготовка, підписання,
реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним відповідних працівників) (Зразок 6).
Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»
НАКАЗ
30.09.2015 р.

м. Київ

№ 134-п

Про тимчасове переведення на
іншу роботу у зв’язку з простоєм
Іванчука С. П., Громова І. І.
У зв’язку з тимчасовим скороченням надходжень паливно-мастильних матеріалів та виникненням простою автотранспортних засобів у транспортному цеху, керуючись ст. 34 КЗпП
України,
НАКАЗУЮ:
1. ІВАНЧУКА Сергія Павловича та ГРОМОВА Івана Івановича, водіїв автотранспортних засобів категорії «С» транспортного цеху, перевести тимчасово за їх згодою на весь час простою слюсарями з ремонту автомобілів 3-го розряду з 1 жовтня 2015 р..
2. Головному бухгалтеру підприємства Коваль С. І. забезпечити проведення оплати праці
переведеним працівникам за фактично виконану роботу відповідно до встановлених відрядних розцінок.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника транспортного цеху Сушка Р. І. від 29.09.2014 р.;
2. Заяви Іванчука С. І., Громова І. І. від 30.09.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
30.09.2015 р.
30.09.2015 р.
30.09.2015 р.
01.10.2015 р.
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Григоренко
Іванчук
Громов
Сушко
Коваль

В. К. Григоренко
С. П. Іванчук
І. І. Громов
Р. І. Сушко
С. І. Коваль
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Переведення в іншу місцевість
разом з підприємством
Переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом з підприємством відбувається відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпП тільки за згодою працівника.
При цьому іншою місцевістю вважається інший
населений пункт за чинним адміністративно-територіальним поділом. При переведенні працівників
на іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в
іншу місцевість, вони мають право на відшкодування витрат й одержання компенсації у зв’язку з
таким переведенням (ст. 120 КЗпП). Порядок їх
надання встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня
1998 р. № 255.

Якщо працівник відмовляється від переведення на
роботу до іншої місцевості разом з підприємством,
роботодавець може звільнити цього працівника за
п. 6 ст. 36 КЗпП.

Під час переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством слід дотримуватися наступного порядку дій.
Етапи переведення працівника в іншу місцевість разом з підприємством:
1. З’ясування того, чи підпадає нове місце розташування підприємства (нове робоче місце працівника) відповідно до законодавства під поняття «інша місцевість» (інший населений пункт).
2. Повідомлення працівника про переведення
підприємства в іншу місцевість, включаючи
пропозицію працівнику перевести його на нове
місце роботи разом з підприємством (Зразок 7),
та отримання від нього згоди на переведення
разом з підприємством (Зразок 8).
3. У разі відмови працівника від переведення
разом з підприємством — його звільнення за п. 6
ст. 36 КЗпП.
4. У разі згоди працівника, оформлення його
переведення (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним
працівника) (Зразок 9), а також вирішення відповідних питань щодо належних йому виплат
(компенсацій) згідно з ч. 2 ст. 120 КЗпП.
Зразок 7

29.06.2015 р.
Головному бухгалтеру
ТОВ «Ватра»
Зубовій Зої Петрівні
ПОВІДОМЛЕННЯ № 14/3
Шановна Зоє Петрівно!
Повідомляємо, що у зв’язку з потребами виробництва та для підвищення ефективності управління підприємством власником підприємства було прийнято рішення про переміщення його головного офісу з м. Круп’янська до м. Харків, вул. Широку, буд. 33 із відповідною зміною юридичної адреси підприємства.
У зв’язку із зазначеним Вам пропонується переведення на роботу в іншу місцевість разом з
підприємством. Відповідно до статей 32, 36, 120 КЗпП ви маєте право:
1. Надати свою згоду на переведення.
2. Не погодитися на переведення в іншу місцевість.
Якщо ви погоджуєтесь на переведення, Ви маєте право на відшкодування витрат та одержання
інших компенсацій у зв’язку з переведенням на роботу в іншу місцевість відповідно до чинного
законодавства.
У випадку Вашої відмови від переведення разом з підприємством (відсутності Вашої згоди на переведення) трудовий договір буде з Вами розірвано на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП 30 серпня 2015 р..
Просимо Вас повідомити про своє рішення до 20 серпня 2015 р..
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Директор

Савчук

С. К. Савчук

Повідомлення одержала:
29.06.2015 р.

Зубова

З. П. Зубова

№ 19 (103), 1 жовтня 2015

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Зразок 8
Директору ТОВ «Ватра»
Савчуку С. К.
головного бухгалтера
Зубової Зої Петрівни
Заява
Надаю свою згоду на переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством з
1 вересня 2015 року й погоджуюсь на продовження роботи головним бухгалтером в іншій
місцевості разом з підприємством.
19.08.2015 р.

Зубова

З. П. Зубова
Зразок 9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
НАКАЗ
20.08.2015 р.

м. Круп’янськ

№ 187-п

Про переведення
на роботу в іншу місцевість
У зв’язку з переміщенням головного офісу підприємства з м. Круп’янськ до м. Харків,
вул. Широку, буд. 33,
НАКАЗУЮ:
1. Перевести з 1 вересня 2015 р. для подальшої роботи за новим місцем розташування
головного офісу підприємства, за їх згодою, таких працівників:
1.1. Савченка Олександра Павловича, заступника директора підприємства;
1.2. Стецька Павла Павловича, начальника відділу кадрів;
1.3. Зубову Зою Петрівну, головного бухгалтера.
2. Бухгалтерії підприємства забезпечити відшкодування переведеним працівникам витрат
на переїзд та одержання ними інших компенсацій у зв’язку з переведенням в іншу місцевість
відповідно до чинного законодавства.
Підстави: заяви Савченка О. П. від 03.08.2015 р., Стецька П. П. від 14.08.2015 р., Зубової З. П.
від 19.08.2015 р..
Директор

Савчук

З наказом ознайомлені:
20.08.2015 р.
20.08.2015 р.
21.08.2015 р.

С. К. Савчук

Савченко
Стецько
Зубова

У наступному ж номері газети «Консультант
Кадровика» у другій частині статті ми розглянемо питання переведення працівника на інше
підприємство, а також випадки, коли сама робота у межах одного підприємства не змінюється

О. П. Савченко
П. П. Стецько
З. П. Зубова

(тобто посада або професія працівника залишається такою ж самою) але змінюються її умови.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин

(Закінчення — у наступному номері)
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Положення про ведення
табеля обліку використання
робочого часу
У кадровому діловодстві будь-якого підприємства важко недооцінити значення
табеля обліку робочого часу — документа, в якому поіменно відображається використання працівниками робочого часу протягом облікового періоду. З його допомогою роботодавець має можливість контролювати дотримання працівниками
режиму робочого часу, крім того, на підставі табеля здійснюється нарахування заробітної плати та інших виплат за відпрацьований місяць. Оскільки на сьогодні не
має затвердженої інструкції про ведення і заповнення табеля, для ефективної роботи підприємства варто затвердити власне Положення про ведення табеля обліку
використання робочого часу.

Загальні положення
Обов’язок роботодавців забезпечувати достовірний облік виконуваної працівником роботи
встановлений, зокрема, у ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108). Необхідність в цьому зумовлюється потребою знати
кількість годин, які відпрацьовує кожен працівник підприємства, для нарахування заробітної
плати.
З метою обліку використання робочого часу
всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням встановленого режиму робочого часу,
для отримання даних про відпрацьований час використовується типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» (далі — Табель), затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489.
Залежно від структури підприємства та кількості працівників функції з ведення Табеля можуть покладатися на:
— на працівника відділу кадрів або секретаря — при невеликій кількості працівників;
— на одного із працівників кожного структурного підрозділу — при великій кількості працівників.
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Від редакції.
На підприємствах з великою кількістю працівників
доцільно передбачити у штатному розписі посаду «Табельника» (код Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» — 4190), яка
функціонально входить до відділу кадрів. Кваліфікаційна характеристика «Табельника» міститься у випуску 1
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, згідно з якою до його завдань та обов’язків,
зокрема, входить:
— ведення табельного обліку фактичного часу перебування працівників на підприємстві, здійснення контролю за їх своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих місцях і виходом з роботи;
— проставляння відповідних позначок у Табелі та щоденного складання зведень про присутність на роботі працівників, їх запізнення і відсутність із зазначенням причин;
— систематичне внесення змін, пов’язаних з оформленням прийняття на роботу працівників підприємства,
переведень, звільнень, надання їм відпусток тощо;
— контроль своєчасності подання працівниками
листків непрацездатності, довідок про догляд за хворими та інших документів, які підтверджують право на їх
відсутність на роботі;
— подання за встановленим порядком Табеля, який
містить відомості про фактично відпрацьований час,
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понаднормові години роботи, порушення трудової дисципліни тощо.
У інших випадках, коли кількість працівників на підприємстві невелика, доцільно наказом керівника підприємства
призначити працівника, відповідального за ведення Табеля,
а також розмір доплати за це.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Досить часто на практиці при невеликій кількості працівників функція ведення Табеля покладається на бухгалтера. Слід пам’ятати, що
цей обов’язок має бути закріплений в посадовій
інструкції працівника або покладений на нього
наказом керівника підприємства (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛЕЙДОСКОП»
НАКАЗ
23.09.2015 р.

м. Київ

№ 107-п

Про покладення обов’язків
з ведення табеля обліку
використання робочого часу
на Солов’яненко Н. Ф.
З метою врахування часу, відпрацьованого працівниками підприємства, а також у зв’язку
з необхідністю контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого
часу та отримання даних про відпрацьований час для розрахунку оплати праці,
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на СОЛОВ’ЯНЕНКО Ніну Федорівну, заступника головного бухгалтера, з
1 жовтня 2015 р. обов’язки щодо ведення табеля обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Калейдоскоп».
2. Встановити Солов’яненко Н. Ф. з 1 жовтня 2015 р. доплату за виконання обов’язків,
зазначених у п. 1 цього наказу, у розмірі 25% посадового окладу щомісячно.
Підстава: подання головного бухгалтера Коломійко О. М. від 22.09.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
23.09.2015 р.

Цушко

Солов’яненко

У ст. 24 Закону № 108 встановлено, що заробітна плата повинна виплачуватись працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором або нормативним актом
роботодавця, погодженим з виборним органом
первинної профспілкової організації чи іншим
уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом (а в разі відсутності таких
органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше
двох разів на місяць через проміжок часу, що не
перевищує шістнадцяти календарних днів, та не
пізніше семи днів після закінчення періоду, за
який здійснюється виплата.
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О. Р. Цушко

Н. Ф. Солов’яненко

Тобто, як зазначило Міністерство праці і соціальної політики України у листі від 22 листопада 2010 р. № 964/13/84-10, заробітна плата
за першу половину місяця (15 календарних днів)
має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за
другу — з 1 по 7 число.
Тому з врахуванням вищезазначеного краще
складати на місяць два табелі обліку використання робочого часу: за першу половину місяця
з 1 по 15 число місяця, і за другу — з 16 по останнє число місяця.
Оскільки типова форма № П-5 надається як
рекомендована для застосування і складається
із мінімальної кількості показників, необхідних

15

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ЛОКАЛЬНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ

для заповнення форм державних статистичних
спостережень, тому підприємство за необхідності має право застосовувати власну (іншу)
форму Табеля. Для цього слід розробити Поло-

ження про ведення табеля обліку використання
робочого часу та закріпити в ньому потрібну
форму табеля обліку використання робочого
часу (Зразок 2).
Зразок 2

Положення про ведення
табеля обліку використання робочого часу
1. Загальні положення
1.1. Положення про ведення табеля обліку використання робочого часу (далі — Положення) є локальним нормативним актом ТОВ «Патент» (далі — Товариство), прийнятим
відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР,
наказу Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489.
1.2. Це Положення визначає порядок ведення табеля обліку використання робочого часу
працівників Товариства (далі — Табель).
1.3. Положення поширюється на всіх працівників Товариства незалежно від умов укладеного трудового договору.
1.4. Облік використання робочого часу організовується з метою:
— забезпечення контролю за своєчасною явкою працівників на роботу, а також за запізненнями та неявкою працівників;
— контролю за перебуванням працівників на робочих місцях в робочий час, а також
своєчасним поверненням працівників на робоче місце після обідньої перерви;
— обліку фактично відпрацьованого часу, хвороби, відпусток, часу простою тощо;
— реєстрації прогулів.
1.5. Відмітки в Табелі про причини відсутності на роботі працівників Товариства, тривалість робочого дня, понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці
повинні здійснюватись лише на підставі документів, оформлених належним чином (листки
непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських
обов’язків тощо).
1.6. При заповненні Табеля застосовується буквений код. Безпосередньо у Табелі вказуються наступні позначки:
Умовні позначення
Години роботи,
передбачені
колдоговором

Години роботи
працівників, яким
встановлено неповний
робочий день (тиждень)
згідно з законодавством
Вечірні години роботи

Нічні години роботи
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Буквений
Буквений
Умовні позначення
код
код
Р
Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами
ВП
(ст. 17 Закону України «Про відпустки»)
та відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (ст. 18
Закону України «Про відпустки»)
РС
Відпустка для догляду за дитиною до
ДД
досягнення нею 6-ти річного віку (ст. 25
п. 3 Закону України «Про відпустки»)

ВЧ

РН

Відпустка без збереження заробітної
плати за згодою сторін (ст. 26 Закону
України «Про відпустки»)
Інші відпустки без збереження
заробітної плати (на період припинення
виконання робіт)

НА

БЗ
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Зразок 2. Продовження

Надурочні години роботи

НУ

Години роботи у вихідні
та святкові дні

РВ

Відрядження

ВД

Основна щорічна
відпустка (ст. 6 Закону
України «Про відпустки»)
Щорічна додаткова відпустка (статті 7, 8 Закону
України «Про відпустки»)
Додаткова відпустка,
передбачена статтями
20, 21, 30 Закону України
«Про статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
Творча відпустка
(ст. 16 Закону України
«Про відпустки»)
Додаткова відпустка
у зв’язку з навчанням
(ст. 13, 14, 15, 15 1 Закону
України «Про відпустки»)
Відпустка без збереження
заробітної плати у зв’язку
з навчанням (п. 12, 13,
17 ст. 25 Закону України
«Про відпустки»)
Додаткова відпустка без
збереження заробітної
плати в обов’язковому порядку (ст. 25 крім пунктів
3, 12, 13, 17 Закону
України «Про відпустки»)
Додаткова оплачувана
відпустка працівникам,
які мають дітей (ст. 19
Закону України «Про
відпустки»)
Вихідний день
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НД

В

Неявки у зв’язку з переведенням за
ініціативою роботодавця на неповний
робочий день (тиждень)
Неявки у зв’язку з тимчасовим
переведенням на роботу на інше
підприємство на підставі договорів між
суб’єктами господарювання
Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання
державних і громадських обов’язків,
допризовна підготовка, військові збори,
донорські, відгул і т. ін.)
Простої

Д

Прогули

ПР

Ч

Масові невиходи на роботу (страйки)

С

ТВ

Оплачувана тимчасова непрацездатність

ТН

Н

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених
законодавством (у зв’язку з побутовою
травмою та ін. підтверджена довідками
лікувальних закладів)
Неявка у зв’язку з направленням на
медичний огляд

НН

ДБ

Неявки з нез’ясованих причин

НЗ

ДО

Інші види неявок, передбачених
колективними договорами, угодами

ІВ

ВХ

Інші причини неявок

І

НБ

НП

ІН

П
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2. Обов’язки працівників
2.1. Керівники структурних підрозділів Товариства зобов’язані:
— визначити працівника, відповідального за облік робочого часу в їх структурному підрозділі;
— здійснювати контроль за своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих
місцях і виходом з роботи підлеглих працівників та своєчасним зазначенням про це у відповідному журналі;
— у випадку запізнення або відсутності працівника на робочому місці без поважних причин — зафіксувати запізнення або відсутність працівника в акті, що складається за участю
трьох працівників Товариства та вжити відповідних заходів;
— повідомляти працівника, відповідального за облік робочого часу, про відсутність працівників у зв’язку з захворюванням, на момент заповнення та подання Табеля до бухгалтерії
Товариства.
2.2. Працівник, відповідальний за облік робочого часу повинен:
— складати Табель;
— робити відповідні позначки у Табелі та вести облік штатного складу працюючих;
— своєчасно подавати Табель до бухгалтерії Товариства за встановленим порядком.
3. Правила ведення Табеля
3.1. Табель ведеться у паперовому варіанті.
3.2. До змісту Табеля висуваються наступні вимоги:
3.2.1. Табель складається відповідальним за ведення табельного обліку в структурному
підрозділі в одному примірнику. Після складання Табель підписується керівником структурного підрозділу і передається до відділу кадрів для візування, а потім передається до бухгалтерії Товариства.
3.2.2. Ведеться Табель на облікову кількість штатних працівників, в яку включаються усі
наймані працівники, які уклали трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше. А саме до облікової кількості слід включати
штатних працівників, які:
— фактично з’явилися на роботу, у тому числі й тих, які не працювали з причин простою;
— прийняті на роботу з випробувальним строком;
— прийняті або переведені на роботу на неповний робочий день або неповний робочий
тиждень.
— перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні;
— уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою
працею (надомники);
— прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу, відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку,
встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин);
— працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства;
— направлені для виконання робіт вахтовим методом;
— прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з
договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для
працевлаштування безробітних;
— іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та
одержують заробітну плату;
— студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійнотехнічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори.
3.2.3. Працівнику Товариства присвоювати табельний номер, який у разі звільнення працівника не може бути наданий іншому працівникові протягом трьох років.
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Зразок 2. Закінчення
3.2.4. Табель не ведеться на фізичних осіб, яких залучає Товариство до виконання робіт
за цивільно-правовими договорами (підряду, виконання робіт, надання послуг тощо).
3.2.5. Табель складається з двох частин. У першій містяться умовні позначення елементів
робочого часу з визначеними літерними та цифровими кодами. У другій частині Табеля проставляються відомості щодо: явок та неявок працівників на роботу (за числами місяця);
сумарна кількість відпрацьованих за місяць днів і годин із зазначенням кількості годин, відпрацьованих надурочно, нічних, вечірніх, вихідних, святкових; сумарна кількість неявок на
роботу в годинах і днях із зазначенням кодів причин цих неявок.
Використання робочого часу працівників у другій частині Табеля відображається у поділеному на дві частини рядку. У верхній частині рядка зазначається кількість відпрацьованих
працівником годин або годин неявки. У нижній частині рядка умовними позначками проставляються характеристики відпрацьованих годин (надурочні, нічні, вечірні, вихідні, святкові) та
причини неявок на роботу (види відпусток, переведення на неповний робочий день, простої,
прогули, страйки, тимчасова непрацездатність та інше).
3.2.6. Працівники зобов’язані надати листки непрацездатності відповідальній особі до
закінчення розрахункового періоду. Якщо працівник по телефону повідомив про хворобу,
при заповненні Табеля до появи працівника на роботі у ньому проставляється буквений код
«НЗ» — неявка з нез’ясованих причин, а вже після надання листка непрацездатності цей
буквений код виправляється на код «ТН» — оплачувана тимчасова непрацездатність.
3.2.7. Робочі дні перебування працівника у службових відрядженнях визначаються таким
чином: у першому рядку зазначається кількість відпрацьованих годин (8), а у другому рядку —
умовне позначення перебування у відрядженні «ВД».
3.2.8. У разі звільнення на працівника подається окремий Табель, в якому проставляються
години роботи по останній робочий день (включно). У підсумковий Табель місяця даний
працівник не включається.
3.2.9. У Табелі не дозволяються ніякі виправлення і додаткові позначки.

Структура документа
Аби правильно скласти Положення про ведення табеля обліку робочого часу необхідно
передусім визначити його структуру. Воно може
складатись з наступних розділів:
1. Загальні положення;
2. Обов’язки працівників;
3. Правила ведення Табеля.
У розділі «Загальні положення», серед іншого, визначаються мета розробки Положення про
ведення табеля обліку використання робочого
часу.
Розділ «Обов’язки працівників» закріплює
обов’язки особи, відповідальної за ведення табеля обліку використання робочого часу.
У розділі «Правила ведення Табеля» регламентується порядок організації обліку використання робочого часу на підприємстві.
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Зазвичай, Положення про ведення табеля обліку використання робочого часу розробляє відділ кадрів, а після його розгляду керівництвом
підприємства та внесенням, за потреби, до нього відповідних змін та доповнень, згадане Положення вводиться в дію наказом керівника підприємства (Зразок 3).
Відповідно до ст. 402 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, підприємствам
слід зберігати Табель, як документ про облік
робочого часу, не менше трьох років.
Наостанок нагадаємо, що хоча законодавством про працю не передбачено прямої
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Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАТЕНТ»
НАКАЗ
01.10.2015 р.

м. Київ

№ 98

Про ведення табеля обліку
використання робочого часу
З метою організації контролю за опрацюванням табелів робочого часу та нарахуванням
заробітної плати, з урахуванням вимог наказу Державного комітету статистики України «Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від
5 грудня 2008 р. № 489,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про ведення табеля обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Патент» (додається).
2. Затвердити форму Табеля обліку використання робочого часу (додається).
3. Керівникам структурних підрозділів:
3.1. Визначити у кожному підрозділі особу, відповідальну за ведення табеля обліку використання робочого часу.
3.2. Забезпечити вчасне подання до бухгалтерії ТОВ «Патент» табеля обліку використання робочого часу:
— за першу половину місяця — не пізніше 15 числа кожного місяця;
— за другу половину місяця — не пізніше останнього числа кожного місяця.
4. Богомолець Р. П., начальнику відділу кадрів, ознайомити з наказом усіх керівників
структурних підрозділів ТОВ «Патент».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлена
01.10.2015 р.

Лагода

Богомолець

М. Р. Лагода

Р. П. Богомолець

РЕКЛАМА

відповідальності за неправильне оформлення
та відсутність табеля, але, як зазначило Міністерство праці і соціальної політики України в
листі від 13 травня 2010 р. № 140/13/116-10,
введення табеля обліку використання робочого
часу є обов’язковим для будь-яких підприємств,
незалежно від кількості працівників, бо на
основі типових форм первинної облікової документації підприємства, до яких належить і
табель, здійснюється заповнення форм державних статичних спостережень.

Ірина ПРИМАК,
юрист
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ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2015 р. № 696

Видавник:

Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів,
спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості
для внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
25 вересня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, що додається.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:
8 вересня 2015 року

А. Яценюк

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. № 696

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок здійснення
заходів сприяння зайнятості,
повернення коштів, спрямованих на фінансування таких
заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб,
який визначає умови та механізм здійснення територіальними органами державної служби зайнятості заходів
щодо сприяння працевлаштуванню та повернення коштів, спрямованих на їх фінансування, у разі порушення
гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.
Зверніть увагу, що дія затвердженого Порядку не поширюється на роботодавців,
які є бюджетними установами.
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ПОРЯДОК
здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування
таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб
1. Цей Порядок визначає умови, механізм здійснення районними, міськими, районними
у містах та міськрайонними центрами зайнятості державної служби зайнятості (далі — базові центри зайнятості) заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на
фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.
Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі законів про
працю України, Господарському кодексі України, Законах України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
3. До заходів сприяння зайнятості належать:
компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці
місця працевлаштування;
компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб витрат
для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;
компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з
числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації (далі —
навчання) таких осіб.
Заходи із сприяння зайнятості можуть проводитись окремо або одночасно стосовно
кожної внутрішньо переміщеної особи.
Фінансування зазначених заходів здійснюється в межах строку дії довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи. У разі закінчення строку її дії фінансування зупиняється,
а після продовження строку поновлюється.
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4. Компенсація витрат, зазначених в абзацах четвертому та п’ятому пункту 3 цього Порядку, роботодавцю
не здійснюється у разі, коли роботодавець:
має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/
або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
визнаний в установленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.
5. Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за
направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій
зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.
Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних
координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з Центром зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі — регіональні центри зайнятості).
6. Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці виплачується в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та Фонду соціального
захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний,
якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базових центрів зайнятості.
Для компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів:
роботодавець подає базовому центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1 (не пізніше ніж
через п’ять днів після виплати працівникові заробітної плати);
базовий центр зайнятості складає відомість за формою згідно з додатком 2 та передає регіональному центру зайнятості (до 10 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності територіальним органам ДФС,
передбаченої статтею 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — звітність);
регіональний центр зайнятості передає узагальнені відомості територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів для виплати компенсації роботодавцям витрат на оплату праці (до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності).
7. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат на
оплату праці осіб, прийнятих за направленням базових центрів зайнятості, але не вище середнього розміру
заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з
неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.
Зазначені витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої
та другої статті 2 Закону України «Про оплату праці», та суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на такі виплати.
Якщо компенсація надається за неповний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують середній
розмір заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за місяць, за який компенсуються витрати на оплату праці, розмір компенсації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої
заробітної плати, що склалася у відповідному регіоні, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у
разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення на кількість робочих днів
(або кількість годин), за які надається компенсація.
Для отримання компенсації роботодавець не пізніше ніж через п’ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати, на підставі якої визначається розмір компенсації витрат роботодавця на оплату праці,
подає базовому центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1.
8. У разі зміни місцезнаходження роботодавця — юридичної особи або місця проживання роботодавця —
фізичної особи – підприємця компенсацію виплачує базовий центр зайнятості, що розпочав її виплату.
9. Базовий центр зайнятості щомісяця до останнього числа місяця, що настає за місяцем подання звітності,
на підставі відомості за формою згідно з додатком 1 подає територіальним органам Казначейства платіжні
документи для перерахування коштів на розрахунковий рахунок роботодавця.
10. Під час переведення працівника за його згодою на роботу на інше робоче місце в цього роботодавця із
збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами договору про компенсацію витрат роботодавця на
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оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб (далі — договір), виплата компенсації не припиняється.
Роботодавець протягом п’яти робочих днів письмово повідомляє базовому центру зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.
У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення йому
пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення інвалідності або зняття інвалідності та
продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку її отримання.
11. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених
осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання
компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування подає центру зайнятості заяву про компенсацію
витрат на оплату праці довільної форми та копії трудового договору між ним і працівником або розпорядчого
акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.
Рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці або відмову в компенсації приймається базовим центром зайнятості протягом десяти робочих днів з дати отримання всіх даних на підставі:
документів, зазначених в абзаці першому цього пункту;
персональних даних про особу, якими володіє базовий центр зайнятості;
даних ДФС та її територіальних органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного
внеску;
даних органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця
заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.
Обмін зазначеними даними здійснюється в установленому законодавством порядку.
У разі неможливості отримання відомостей про роботодавця, зазначених в абзацах п’ятому – сьомому
цього пункту, в електронному вигляді базовий центр зайнятості робить запит до зазначених органів для отримання необхідної інформації.
У разі прийняття рішення про компенсацію протягом семи робочих днів між базовим центром зайнятості та
роботодавцем укладається договір.
У разі відмови в компенсації з підстав, передбачених пунктом 4 цього Порядку, базовий центр зайнятості
зобов’язаний письмово поінформувати роботодавця протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.
12. У договорі зазначаються:
сторони договору;
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання працевлаштованої особи;
гарантії зайнятості працевлаштованої особи;
умови та порядок фінансування компенсації витрат на оплату праці; права та обов’язки сторін;
строк набрання чинності договором та підстави його припинення;
відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.
Примірна форма договору затверджується Мінсоцполітики.
13. Базовий центр зайнятості відповідно до затвердженого плану відвідувань роботодавців, але не рідше
ніж один раз на три календарних місяці, або за письмовим зверненням про факти порушення роботодавцем
умов компенсації перевіряє достовірність відомостей та виконання умов договору протягом строку його дії.
Результати перевірки оформляються актом.
Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, базовий центр зайнятості припиняє перерахування компенсації. Відновлення виплати здійснюється за результатами перевірки.
14. Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за забезпечення гарантій
зайнятості працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, достовірність даних, що є підставою
для прийняття рішення щодо компенсації та визначення розміру компенсації.
У разі звільнення працівника, за якого виплачується/виплачувалася компенсація до закінчення строку збереження гарантій зайнятості, згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю
України роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі.
15. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в базовому центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, такій особі за рахунок коштів Фонду одноразово компенсуються фактичні
транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування.
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Направлення на працевлаштування до іншої адміністративно-територіальної одиниці надається зареєстрованому безробітному за його згодою за відсутності підходящої роботи та доступних для нього видів навчання
в адміністративно-територіальній одиниці, де така особа зареєстрована як безробітна.
16. Компенсація транспортних витрат (за проїзд від пункту відправлення до пункту призначення) виплачується
після працевлаштування особи за направленням базового центру зайнятості одноразово у розмірі вартості проїзду залізничним (крім вагонів купе та м’яких з двомісним купе), морським, річковим та автомобільним транспортом (крім таксі), включаючи особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, оплату послуг з
попереднього продажу проїзних квитків і витрат на користування в поїздах білизною та перевезення багажу.
17. Для отримання компенсації транспортних витрат на переїзд працевлаштована особа протягом десяти
робочих днів після укладення трудового договору з роботодавцем звертається до найбільш зручного для відвідування базового центру зайнятості з відповідною заявою на ім’я керівника базового центру зайнятості, де
вона була зареєстрована.
До заяви додаються завірена в установленому порядку копія трудового договору (витяг з розпорядчого
акта) між працівником та роботодавцем, а також оригінали проїзних документів.
Базовий центр зайнятості, до якого звернулася працевлаштована особа для отримання компенсації транспортних витрат, протягом трьох робочих днів забезпечує відправлення отриманих документів на адресу базового центру зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, для прийняття рішення про виплату компенсації.
Рішення про компенсацію транспортних витрат приймається базовим центром зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати отримання
документів, що підтверджують фактичні витрати на переїзд.
18. Якщо умови праці або виконання окремих видів робіт передбачають обов’язкове проходження працівником медичного чи наркологічного огляду, зареєстрований безробітний з числа внутрішньо переміщених осіб
направляється базовим центром зайнятості до закладу охорони здоров’я державної або комунальної власності
для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду з подальшою компенсацією витрат,
пов’язаних з проведенням необхідних обстежень і досліджень.
Для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду зареєстрованому безробітному з
числа внутрішньо переміщених осіб базовим центром зайнятості видається направлення.
Рішення про компенсацію витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду приймається базовим центром зайнятості, в якому особа була зареєстрована як безробітна, на підставі поданої
протягом десяти робочих днів після укладення трудового договору з роботодавцем заяви зареєстрованого
безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, завіреної в установленому порядку копії довідки (медичного висновку, сертифіката) та оригіналів документів, що підтверджують оплату послуг, пов’язаних з проходженням медичного та наркологічного огляду.
Виплата компенсації витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду здійснюється у порядку та в строки, визначені пунктом 17 цього Порядку.
19. Внутрішньо переміщеним особам, працевлаштованим за направленням базового центру зайнятості,
компенсація транспортних витрат та витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного
огляду не виплачується у разі несвоєчасного подання або неподання документів, визначених пунктами 17 і 18
цього Порядку, базовому центру зайнятості.
20. Базовий центр зайнятості протягом п’ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення про компенсацію
транспортних витрат або витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду подає
територіальним органам Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на особовий рахунок
особи, відкритий в установі банку.
21. Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням базового центру зайнятості
зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на дванадцять календарних місяців, на навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах видатків, передбачених на зазначену мету в бюджеті Фонду на відповідний рік та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому допомога по безробіттю
призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).
Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.
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22. Для отримання компенсації витрат на навчання роботодавець протягом п’яти робочих днів після закінчення навчання працівника (але не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня його працевлаштування) звертається до базового центру зайнятості, що направив на працевлаштування зазначену особу, із заявою довільної
форми про компенсацію витрат за її навчання.
До заяви додаються завірені в установленому порядку копії трудового договору між ним і працівником або
розпорядчого акта про прийняття на роботу, договору роботодавця з професійно-технічним або вищим навчальним закладом, підприємством, установою чи організацією, які мають ліцензію на провадження діяльності
з надання освітніх послуг, на навчання працівника, платіжних документів, які підтверджують сплату роботодавцем вартості навчання працівника та документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт
навчання, відомості про розрахунковий рахунок роботодавця для перерахування коштів з відшкодування за
навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові працівника.
У разі навчання працівника безпосередньо роботодавцем, який має ліцензію на провадження діяльності з
надання освітніх послуг, він подає завірені належним чином копії наказів про зарахування особи на навчання
та відрахування у зв’язку із закінченням навчання, документи, що підтверджують оплату вартості навчання та
копію документа державного зразка про освіту працівника, що підтверджує факт навчання, відомості про розрахунковий рахунок роботодавця для перерахування коштів з відшкодування витрат за навчання.
Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за достовірність даних, що
є підставою для прийняття рішення щодо надання компенсації.
23. Рішення про компенсацію витрат роботодавцю на навчання приймається базовим центром зайнятості
протягом десяти робочих днів з дати отримання всіх даних на підставі:
документів, передбачених пунктом 22 цього Порядку;
персональних даних про особу, яка проходила навчання, якими володіє базовий центр зайнятості;
даних ДФС та її органів щодо відсутності в роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску;
даних органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця
заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.
Обмін зазначеними даними здійснюється в установленому законодавством порядку.
У разі неможливості отримання відомостей про роботодавця, зазначених в абзацах четвертому – шостому
цього пункту, в електронному вигляді базовий центр зайнятості робить запит до зазначених органів для отримання необхідної інформації.
Про прийняте рішення базовий центр зайнятості письмово інформує роботодавця протягом трьох робочих
днів з дати його прийняття.
24. Базовий центр зайнятості протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про компенсацію
витрат на навчання подає територіальним органам Казначейства платіжні документи для перерахування коштів
на розрахунковий рахунок роботодавця. Базовий центр зайнятості протягом тридцяти календарних днів після
отримання роботодавцем коштів звіряє взаєморозрахунки з ним.
25. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація витрат на оплату праці до закінчення
строку збереження гарантій зайнятості або на навчання протягом дванадцяти місяців з дня працевлаштування,
згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України сума перерахованих
коштів повертається роботодавцем у повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.
Про звільнення працівника роботодавець протягом п’яти робочих днів письмово інформує базовий центр
зайнятості та надає копію трудового договору або розпорядчого акта про його звільнення.
Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за достовірність даних, що
є підставою для прийняття рішення щодо надання компенсації на навчання та визначення її розміру.
26. Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається керівником базового центру зайнятості та
оформляється наказом.
Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про повернення коштів роботодавцем базовий центр
зайнятості надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти
протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання повідомлення. Якщо вручити поштове відправлення роботодавцю неможливо, базовий центр зайнятості подає матеріали до суду.
27. Спори з питань надання, виплати і повернення компенсації розв’язуються регіональними центрами
зайнятості, Центральним апаратом Державної служби зайнятості або в судовому порядку.
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2

3

4

5

Нарахована
заробітна
плата,
усього,
гривень

6

7

основна додаткова
заробітна заробітна
плата,
плата,
гривень
гривень
8

інші
компенсаційні
та
заохочувальні
виплати,
гривень

У тому числі

9

Сума єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування

Головний бухгалтер

Керівник

(прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

____________________________________________________

М. П.

_________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________

_________________________________________________

11

(підпис)

10

Сума витрат,
Виплачена
за якою
заробітна
обчислюється
плата,
компенсація
гривень
(графа 6 + графа
7 + графа 9)

__________________

Відомість подається відповідно до договору не пізніше ніж через п’ять днів після виплати працівникові заробітної плати.

1

Порядковий
номер

Прізвище,
Відпраім’я та по
Номер
цьовано
батькові
і дата
робочих днів
працедоговору
(людиновлаштованої
годин)
особи

(найменування підприємства, установи, організації; місцезнаходження для юридичних осіб, місце проживання для фізичних осіб)

Ким подається _____________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження базового центру зайнятості)

ВІДОМІСТЬ
про нараховану та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці,
за _________________ 20___ р.
(місяць)
Кому подається ____________________________________________________________________________________________________________________________

Вих. № ____________ від ____________

Додаток 1
до Порядку
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2

3

4

5

Головний бухгалтер

Керівник

(підпис)

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

____________________________________________________

М. П.

6

Нарахована
заробітна
плата
працівника
(основна та
додаткова
заробітна
плата,
гривень)

7

Виплачена
заробітна
плата
працівника

(прізвище, ім’я та по батькові)

8

Сума
нарахованого
єдиного
внеску

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________

Відомість подається до 10 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності.

Усього

1

Реквізити
Найменування
Порядроботодавця
підприємства,
ковий
для
установи,
номер
перерахування
організації
компенсації

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (щодо
фізичних осіб, які через релігійні
переконання відмовляються
Прізвище,
від прийняття реєстраційного
ім’я та по
номера облікової картки
батькові
платника податків та офіційно
особи
повідомили про це відповідний
орган державної податкової
служби і мають відмітку в
паспорті, зазначаються серія
та номер паспорта)

(найменування базового центру зайнятості)

9

10

Сума витрат,
Відпраза якою
цьовано обчислюється
робочих компенсація
днів
(графа 6 +
+ графа 8)

Ким подається _____________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування регіонального центру зайнятості)

ВІДОМІСТЬ
про виплату компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
за _____________ 20___ р.
(місяць)
Кому подається ____________________________________________________________________________________________________________________________

Вих. № ____________ від ____________

Додаток 2
до Порядку
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ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2015 р. № 685

Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, що додається.
Прем’єр-міністр України

Набуття чинності:
16 вересня 2015 року

А. Яценюк
Остання редакція:

Інд. 73

8 вересня 2015 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. № 685
ПОРЯДОК
надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу інваліда війни особам, які отримали
інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
2. Статус інваліда війни надається:
військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних
Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;
працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час забезпечення її проведення безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;
особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;
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Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок надання статусу інваліда війни особам,
які отримали інвалідність
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Рішення про надання або
позбавлення статусу інваліда
війни (за наявності підстав,
визначених затвердженим
Порядком) приймає орган
соціального захисту населення.
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особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були
включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією
та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами;
особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення)
проведення антитерористичної операції (у тому числі провадили волонтерську діяльність) та
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення.
3. Район проведення антитерористичної операції та період її проведення визначаються
Антитерористичним центром при СБУ.
4. Підставою для надання особам статусу інваліда війни є:
1) для осіб, зазначених в абзацах другому і четвертому пункту 2 цього Порядку, — довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
2) для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку:
довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районі її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої
участі в антитерористичній операції в районі її проведення (витяги з наказів, розпоряджень,
посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань
за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття
керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;
3) для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку:
довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого формування, до
складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу,
підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до
закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що
підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш
як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній
операції та отримали статус учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни;
довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних
Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
4) для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку:
довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних
Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки.
5. Для надання статусу інваліда війни особою або її представником подаються письмова
заява та документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, до органів соціального захисту
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населення, за винятком зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку осіб, стосовно
яких подається відповідне клопотання керівника добровольчого формування.
6. Для надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, керівник добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи
правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної
операції, подають у місячний строк з дня надходження відповідної заяви особи або її представника клопотання до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем
проживання особи про надання особі статусу інваліда війни разом з документами, що підтверджують її участь в антитерористичній операції.
У разі неподання клопотання керівником добровольчого формування, до складу якого
входила особа, або командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу)
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала
завдання антитерористичної операції, особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, можуть подати до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем
проживання перелічені у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку документи без такого клопотання.
7. Рішення про надання статусу інваліда війни приймається органами соціального захисту населення у місячний строк з дня подання документів.
8. Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу інваліда війни у разі:
наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою
умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;
подання особою заяви про позбавлення її статусу інваліда війни.
Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.
9. Посвідчення інваліда війни з написом «Посвідчення інваліда війни – інвалід» та нагрудний знак «Ветеран війни – інвалід» видається відповідно до Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).
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ЛИСТ
від 17 серпня 2015 р. № 12443/0/14-15/13

Про оплату праці в зоні АТО

Видавник:
Міністерство соціальної політики України

Остання редакція:
17 серпня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено
особливості оплати праці
працівників, яких відряджено в зону антитерористичної
операції, а також згадано про
надану Урядом рекомендацію керівникам небюджетних
підприємств щодо доцільності передбачення у колективних договорах норми
щодо виплати їх працівникам
підвищеного розміру заробітної плати за участь у забезпеченні проведення АТО
безпосередньо в районах її
проведення.
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Міністерство соціальної політики відповідно до листа Міністерства оборони України
від 04.08.2015 р. № 248/3/9/3/228 щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів
України від 22.07.2015 р. № 522 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть
участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до абзацу першого постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р.
№ 522 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» (далі — Постанова № 522) працівникам установ, закладів
та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (далі — АТО) безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата
за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50 відсотків (за наявності
підтвердних документів).
Працівники (невійськовослужбовці), які (на підставі відповідних рішень (клопотань) Антитерористичного центру при Службі безпеки України) прибувають до районів проведення
АТО для виконання своїх функцій із забезпечення її проведення, вважаються такими, що
знаходяться у службовому відрядженні відповідно до Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
13.03.98 р. № 59 <...>, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.98 р. за
№ 218/2658 (далі — Інструкція про службові відрядження).
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника
органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково
утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи
(за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною
діяльністю підприємства).
Порядок оформлення відрядження, відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням
(за наявності необхідних підтвердних документів) тощо визначений нормами розділу II Інструкції про службові відрядження.
Так, направлення працівника підприємства (установи, організації) у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом
(розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди
відряджений працівник, строку й мети відрядження.
За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу
відрядження, в тому числі й часу перебування в дорозі.
Відповідно до норм статті 121 Кодексу законів про працю України працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно
до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку.
Слід зазначити, що Кабінет Міністрів України (Постанова № 522) рекомендував керівникам суб’єктів господарювання (небюджетної сфери) передбачати в колективних договорах норму щодо виплати їх працівникам підвищеного розміру заробітної плати за участь
у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення.
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Нарахування працівнику підвищеної заробітної плати здійснюється після його повернення з відрядження із зони АТО з підтвердними документами про фактичний час перебування
в цій зоні.
Підтвердженням про фактичний час перебування працівника в районі проведення АТО,
на нашу думку, має бути відмітка в посвідченні про відрядження про прибуття (вибуття)
працівника в пункт (із пункту) призначення, підписана (завірена) відповідальною особою.
Водночас вважаємо, що це може бути і інший підтвердний документ (список, довідка), форма якої затверджується відповідним уповноваженим органом.
Сума зазначеного підвищення заробітної плати є додатковою заробітною платою і як
гарантована державою складова зарплати включається при обчисленні середньої заробітної
плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», а також враховується при
обчисленні максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення)
керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, який обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати (пункт 13 постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65).
Оплата праці у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до статті 107 Кодексу законів про працю України. Працю оплачують у подвійному розмірі: відрядникам — за подвійними відрядними розцінками; працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної або денної ставки; працівникам, які
одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад,
якщо робота у вихідний день проводиться у межах місячної норми часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму.
Постановою № 522 передбачено підвищення заробітної плати (яка включає посадовий
(місячний) оклад, доплати, надбавки, премії тощо). При обчисленні годинної, денної ставки
для оплати роботи у святковий, неробочий день зазначене підвищення заробітної плати не
включається.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Перший заступник Міністра
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Проведення ремонтів:
хто проводить і хто контролює?
Теплі дні ще тривають і деякі працівники, які не встигли відпочити влітку, збираються
у відпустку наприкінці вересня – початку жовтня, а тому саме зараз у роботодавців
з’являється нагода привести їхні робочі місця до належного стану. Це, зазвичай,
«косметичні» ремонти інтер’єру офісів, налагодження офісної техніки, а іноді проведення й капітальних ремонтів. Щодо останнього, то тут справа зрозуміла: капітальними ремонтами мають займатися відповідні кваліфіковані робітники, які або
входять до штату підприємства, або ж винаймаються зі сторони. А ось коли потрібно зробити «косметичний» ремонт: пофарбувати батареї, плінтус, полагодити двері
та вікна, підкрутити шурупи столів і стільців тощо — кожен роботодавець по-різному
вирішує це питання. Хтось намагається використати працю власних працівників
(хоча останні можуть і не мати відповідного досвіду та кваліфікації), інші користуються послугами аутсорсингу, наймаючи потрібних робітників, але у будь-якому
разі безперечним має бути використання праці відповідних робітників з огляду на
чинні нормативні документи. Отже, розглянемо приклади професій кваліфікованих
робітників, які переймаються питаннями проведення капітальних та «косметичних»
ремонтів і нескладними налагодженнями офісної техніки, а також їх завдання та
обов’язки.

«Косметичний» ремонт
та супутні роботи
Перш, ніж визначитися з професійними назвами робіт, слід виокремити види діяльності,
які підпадають під «косметичний» ремонт та
інші супутні види робіт, наприклад:
— штукатурні роботи;
— заміна розеток, світильників, люстр й інших освітлювальних приладів з повними або
частковими прокладаннями електропроводів;
— фарбування стін, підлоги, стелі;
— підклеювання лінолеуму чи його заміна;
— ремонт меблів, дверей, віконних рам тощо;
— ізолювальні роботи;
— обслуговування кондиціонерів і повітряних віддушин.
Відповідно до зазначених вище прикладів робіт визначимо професійні назви робіт.
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На сьогодні Національний класифікатор
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) передбачає, поряд з іншим, низку
професійних назв робіт кваліфікованих робітників, що спеціалізуються за напрямками зазначених вище робіт, а саме:
— «Лицювальник синтетичними матеріалами» — код КП 7132;
— «Лицювальник-плиточник» — код КП 7132;
— «Маляр» — код КП 7141;
— «Робітник з комплексного обслуговування
й ремонту будинків» — код КП 7129;
— «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» — код КП 7241;
— «Слюсар-електромонтажник» — код КП 7241;
— «Слюсар-ремонтник» — код КП 7233;
— «Слюсар-сантехнік» — код КП 7136;
— «Столяр» — код КП 7422;
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— «Штукатур» — код КП 7133 тощо.
Звернемо увагу читачів на те, що наведені
вище професійні назви робіт є різними не тільки
за видами економічної діяльності, а й за рівня-

ми кваліфікації відповідних робітників, і можуть
використовуватися по-різному. Тому розглянемо завдання та обов’язки відповідних робітників
професій більш детально (Таблиця 1).
Таблиця 1

«Лицювальник синтетичними матеріалами 3-го розряду»
Очищує основу від пилу за допомогою компресора. Ґрунтує основу пензлем. Розгортає рулонні матеріали. Просіює цемент
вручну для приготування шпаклівок і мастик. Сортує та підбирає полімерні плитки, стандартні опоряджувальні вироби
та елементи індустріального виготовлення. Знімає лінолеум, релін, полімерні плитки. Укладає маякові рейки за готовою
розміткою. Укладає та розрівнює підготовчий шар під час улаштовування наливних безшовних підлог. Готовить синтетичну
масу та холодну мастику, шпаклює вручну основу для підлог. Свердлить отвори у плитах. Обрізає крайки шпалер вручну,
наносить клейову суміш на поверхню, обклеює стіни папером тощо.
«Лицювальник-плиточник 3-го розряду»
Сортує плитку за розміром, кольором і сортом. Готує вручну, відповідно до заданого складу розчинів, сухі суміші
та мастику. Підготовлює основи поверхні під облицьовування плитками. Облицьовує плитками на розчині суцільної
прямолінійної поверхні стіни з товщиною швів понад 2 мм і підлоги за підготовленими маяками. Заповнює розчином шви
між плитками. Натягує та обмазує металеву сітку розчином. Улаштовує вирівнюючий шар. Розбирає плитку облицьованої
поверхні. Перерубує та прорубує плитку з підточуванням кромок. Свердлить отвори у плитках. Готує розчини та мастику для
закріплювання плиток, а також розчини для промивання облицьованих поверхонь. Облицьовує підлогу плитами з литого
каменю.
«Маляр 4-го розряду»
Наносить ґрунтовий шар, шпаклює, шліфує, первинно та вторинно фарбує кузова автомобілів легкових і автобусів.
Покриває лаком внутрішньої поверхні ємності. Фарбує та полірує лічильні, швацькі та друкарські машини, верстати, апарати,
прилади, металеві та дерев’яні панелі для радіоприладів. Фарбує та покриває лаками рами, двері, фрамуги. Очищує,
згладжує, протравлює стелі, робить їх поліпшене оздоблення, фарбує. Оздоблює, фарбує стіни, підлоги та інші поверхні,
вентиляційні труби.
«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4-го розряду»
Здійснює періодичний огляд технічного стану будинків і споруд, які обслуговує, обладнання та механізмів, їх технічне
обслуговування та ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням
усіх видів підйомних і страхувальних пристроїв та механізмів. Виконує роботи з технічного обслуговування й поточного ремонту
всього інженерно-технічного обладнання домоволодінь. Здійснює монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж
і електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. Організовує та бере участь у роботах з прибирання, санітарного
утримання та сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання і механізмів. Усуває пошкодження, несправності та виконує
інші роботи.
«Слюсар-електромонтажник 2-го розряду»
Вмикає в мережу амперметри, вольтметри, електролічильники. Установлює вимикачі освітлювальної мережі. Складає
на панелі та встановлює гнізда штепсельні. Наклеює на розподільні щити ущільнювальну гуму. Складає та встановлює
запобіжники, перехідні коробки, рубильники. Чистить колектори динамомашин і моторів. Намотує та встановлює
електромагнітні котушки для приладів різних типів і систем. Складає настільні лампи. Установлює люстри з перемикачем.
Розмічає під проводку освітлювальну мережу. Установлює ізоляційні панелі. Клепає контактні пелюстки. Установлює на
місце та вмикає в загальну схему перемикачі та реостати. Комплектує й встановлює клемні плати. Складає та регулює прості
реле постійного і змінного струму. Складає та підганяє вмикання триполюсних рубильників. Комплектує та складає трубки
мікрофонні, реле двоконтактні телефонні, апарати телефонні, дзвінки поляризовані, ящики селекторні диспетчерського
зв’язку, педалі механічні рейкові, замки контрольні стрілочні системи Мелентьєва, блискавковідводи, повторювачі
семафорні, замикачі стрілочні шарнірні.
«Слюсар-сантехнік 4-го розряду»
Розбирає, ремонтує та складає: бачки змивні; ванни різні; вентилі; змішувачі; кафедри душові; крани, крім триходових;
мийки різні; раковини; умивальники; унітази; установки для миття підкладних суден; шафи витяжні тощо.
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Таблиця 1. Закінчення
«Столяр 4-го розряду»
Виготовлює та складає гратову упаковку для меблів, приладів, верстатів, кабіни пасажирських ліфтів. Складає меблі та
обладнання з щитів, личкованих пластиком або струганим шпоном. Виготовлює коробки дверні, віконні прямокутні, трапи,
прості шаблони, дверні полотна та віконні блоки прямокутної форми, шаблони та макети меблів середньої складності. Ріже на
«вус» у кут брускові деталі та склеює їх з наступним зачищенням. Встановлює та врізує на місці меблеву, столярну фурнітуру,
очищує меблі від старого лакофарбового покриття. Підганяє, встановлює, демонтує наличники, розкладки, плінтуси, монтує
обшивку. Виготовлює та зачищає під фарбування поручні прямокутного перерізу. Складає та ремонтує прості меблеві вироби,
шухляди. Складає та встановлює вбудовані меблі, захисні декоративні грати опалювальних радіаторів. Встановлює дверні,
віконні блоки, підвіконні дошки, монтажні бруски. Розбирає, ремонтує, замінює деталі меблів, дивани, крісла.
«Штукатур 4-го розряду»
Наносить штукатурний розчин на поверхню за допомогою розчинонасоса. Поліпшено обштукатурює вручну прямолінійні
поверхні стін, стель, гладких стовбурів, пілястрів, ніш з укосами, балок постійного перерізу та ремонтує поліпшену
штукатурку. Обштукатурює укоси та відливи. Витягує падуг з оброблянням кутів. Улаштовує безпіщані накривки під
високоякісне фарбування. Розчищає шви між плитами збірного залізобетонного перекриття стіновими панелями.
Опоряджує лузг та усенки. Механізовано наносить розчин на обштукатурені поверхні. Торкретує поверхню. Опоряджує укоси
збірними елементами. Обштукатурює камери коробів і каналів по сталевій сітці. Відливає плити та встановлює вентиляційні
короби складних обрисів. Установлює та закріплює рамки для клапанів і жалюзі. Установлює прибори житлової вентиляції,
перевіряючи їх дію та укріплюючи підвіски і кронштейни. Готує декоративний розчин і розчин для штукатурок спеціального
призначення (гідроізоляційний, газоізоляційний, звуковбирний, термостійкий, рентгенонепроникний тощо) за готовим
рецептом. Механізовано затирає опоряджувальний шар.

Зазначимо, що цей перелік не є остаточним, а
здебільшого таким, який відповідає мінімальним потребам підприємства при проведенні
власних «косметичних» ремонтів виробничих
приміщень. Крім того, не слід вважати, що, наприклад, невеликі підприємства обов’язково
мають брати до штату відповідних нових працівників у разі необхідності проведення ремонтних робіт. Адже роботодавець може скористатися
й підходами суміщення та сумісництва, доручивши відповідну роботу працівникам, які вже
знаходяться у штаті підприємства.

Інженерний склад працівників
По-іншому все відбувається на підприємствах, які спеціалізуються на ремонтно-будівельних роботах, а отже, постійно використовують працю відповідних працівників (до речі,
саме з такими підприємствами можуть укласти
договори підряду чи виконання певних робіт ті
роботодавці, які взагалі не мають бажання використовувати трудові відносини для проведення «косметичних» ремонтів). Окрім тих працівників, які зазначалися вище, є й інші, яким
притаманні функції у будівництві та ремонтних
роботах і які належать до фахівців та професіоналів з вищою освітою, наприклад:
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— «Експерт будівельний» — код КП 2142.2;
— «Інженер з організації експлуатації та ремонту» — код КП 2149.2;
— «Інженер з приймання ремонтного фонду
та видавання готової продукції» — код КП 3152;
— «Інженер з ремонту» — код КП 2149.2;
— «Інженер-будівельник» — код КП 2142.2;
— «Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування» — код
КП 2142.2;
— «Технік з експлуатації та ремонту устаткування» — код КП 3115;
— «Технік-будівельник» — код КП 3112;
— «Технік-механік з ремонту технологічного
устаткування» — код КП 3141;
— «Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)» — код КП 3112;
— «Технолог (будівельні матеріали)» — код
КП 2142.2 тощо.
На жаль, більшість відповідних кваліфікаційних характеристик на сьогодні ще не затверджено, три з них є чинними. Однак, слід розуміти
те, що назви цих професій свідчать про притаманність відповідних працівників до інженерної
та технічної сфер у ремонтно-будівельні справі.
Розглянемо приклади чинних кваліфікаційних
характеристик у Таблиці 2:
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Таблиця 2
«Інженер з організації експлуатації та ремонту»
Здійснює контроль відповідності експлуатації та організації ремонтів устаткування, будівель, споруд або пристроїв,
здійснення заходів з поліпшення роботи устаткування, ведення технічної документації, правильності зберігання
устаткування, приладів, запасних частин та матеріалів вимогам правил технічної експлуатації електричних станцій та
мереж, правил безпеки, правил і норм охорони праці й виробничих інструкцій. Бере участь у плануванні капітальних і
поточних ремонтів устаткування, будівель, споруд, пристроїв; у формуванні заявок на устаткування, запасні частини,
прилади й матеріали; у розробленні заходів щодо механізації робіт; у розробленні виробничих інструкцій з експлуатації
устаткування, будівель, споруд, пристроїв. Бере участь у прийманні з ремонту й монтажу відповідного устаткування,
будівель, споруд, розслідуванні аварій і пошкоджень устаткування, розгляді та погодженні проектних завдань на об’єкти,
що будуються або розширюються.
«Інженер з ремонту»
Здійснює розроблення перспективних і поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та інших
основних фондів підприємства (будівель, систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також заходів
щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє
впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження
і ремонт устаткування, ефективну роботу підприємства, прогресивної технології ремонту, високоефективних
ремонтних пристроїв, механізації трудомістких процесів. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості
ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, у необхідних випадках оформлює
документацію на його списання або передавання іншим підприємствам. Організовує підготування ремонтних робіт,
визначає потребу в запасних частинах для ремонту устаткування, забезпечування ними підприємства на умовах
кооперації. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства, які беруть участь у проведенні ремонтних робіт
та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним. Готує
висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації
ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну допомогу
й організовує впровадження прийнятих пропозицій. Узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту
й експлуатації устаткування.
«Інженер-будівельник»
Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, приймання робіт і закінчених об’єктів. Контролює
хід виконання планів будівництва, відповідність обсягів, термінів та якості будівельно-монтажних робіт, а також якості
застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженої проектно-кошторисної документації, робочим кресленням,
будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці. Вивчає причини, що викликають
зриви термінів й погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення. Здійснює
технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об’єктів, оформляє необхідну технічну документацію. Бере
участь у роботі комісій з приймання будівельних об’єктів та здачі їх в експлуатацію. Контролює якість усунення недоробок,
дефектів у встановлені терміни. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання
звітності про виконання планів будівництва.

Техніки зазвичай допомагають інженерному
складу працівників і фактично підпорядковуються
їм. Виходячи з того, що для техніків не затверджено
кваліфікаційних характеристик, кадровики вправі
розроблювати посадові інструкції, використовуючи узагальнену кваліфікаційну характеристику
професії «Технік», що міститься у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників ,
випуск 1. До узагальнених завдань і обов’язків слід
додавати спеціалізовані, ті, що необхідні саме
ремонтно-будівельному підприємству.
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«Будівельні» керівники
Керівниками виробничих підрозділів у будівництві, а отже й зазначених вище працівників,
мають бути:
— «Головний будівельник (домобудівного,
сільського будівельного комбінату)» — код КП
1223.1;
— «Директор (керівник) малого будівельного
підприємства» — код КП 1313;
— «Майстер будівельних та монтажних робіт» — код КП 1223.2;

№ 19 (103), 1 жовтня 2015

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

— «Начальник ремонтного цеху» — код КП
1222.2;
— «Виконавець робіт» — код КП 1223.2;
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— «Майстер цеху» — код КП 1222.2 тощо.
У Таблиці 3 зазначено основні завдання і
обов’язки відповідних керівників.
Таблиця 3

«Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату)»
Координує роботу з розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного
виробництва, зведених календарних і мережевих графіків робіт, проектів виконання робіт й технологічних карт та
контролює їх виконання. Бере участь в узгодженні проектів виконання робіт, що розробляються субпідрядними
організаціями, у розробленні та впровадженні автоматизованої системи управління будівництвом, комплексної
механізації й автоматизації будівельних процесів. Контролює додержання технологічної дисципліни й виконання
заходів щодо підвищення якості будівництва, підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує
впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передових ресурсозберігаючих технологій, раціоналізаторських
пропозицій, що направлені на поліпшення технології будівництва, засобів охорони навколишнього середовища.
Керує підрозділами і службами технологічної підготовки виробництва. У разі потреби бере участь у роботі тендерного
комітету.
«Директор (керівник) малого будівельного підприємства»
Організовує розміщення замовлень на капітальне будівництво, реконструкцію та технічне переозброєння виробничих
об’єктів. Забезпечує проведення торгів, тендерів, укладання з будівельними та проектними організаціями відповідних
контрактів (договорів). Організує роботу щодо надійної та правильної технічної експлуатації існуючих будинків і споруд та
своєчасного проведення їх капітального ремонту. Організовує технічний нагляд за строками будівництва, відповідністю
будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам
та правилам, вимогам охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці.
«Майстер будівельних та монтажних робіт»
Організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування та облік. Вносить пропозиції щодо
комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад, присвоєння розрядів робітникам, їх
матеріального стимулювання. Організовує оперативний облік виконання виробничих завдань. Стежить за своєчасним
забезпеченням бригад і робітників інструментом, пристроями, засобами малої механізації, транспортом, спецодягом,
захисними засобами. Контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки,
попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів
для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та
трудової дисципліни.
«Начальник ремонтного цеху»
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технологічного обслуговування устаткування,
будівель та споруд підприємства. Очолює роботу з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування,
які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих
на поліпшення його експлуатації. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації
устаткування, у розслідуванні причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і
забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання. Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір
працівників, їх розстановку та доцільне використання.
«Виконавець робіт»
Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і
проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об’єктів у дію у
встановлені строки. Бере участь у показі приймальній комісії об’єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких
завершено. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні в них виконаних робіт. Оформляє
допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на
виконані роботи. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання. Координує діяльність майстрів та
дільничних служб.
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Таблиця 3. Закінчення
«Майстер цеху»
Здійснює керівництво виробничою діяльністю на своїй дільниці. Забезпечує вчасне і якісне виконання повного обсягу робіт
з ремонту обладнання та інструменту. Приймає/здає обладнання з ремонту/на ремонт. Контролює хід ремонтних робіт.
Проводить перевірку, випробування окремих інвентарних одиниць обладнання. Веде облік виконаних робіт за обсягами
та якістю. Аналізує причини браку і здійснює заходи щодо запобігання йому. Вчасно оформлює первинні документи
приймання-видачі робіт з ремонту обладнання. Визначає потребу в обладнанні, запасних частинах, матеріалах, спецодязі,
енергетичних ресурсах, контролює вчасне їх отримання і використання за призначенням. Проводить роботу з удосконалення
організації виробництва, технології, механізації виробничих процесів.

Звичайно ж, ми не зможемо розглянути всі
професійні назви робіт ремонтно-будівельного
спрямування. Однак, нагадаємо читачам про
те, що досконале вивчення всіх необхідних
підприємству завдань, напрямів і видів робіт

спростить процес правильного добору та розстановки персоналу на підприємстві.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Корпоративна культура:
типологія та формування
Практично кожна людина розуміє значення терміна «корпоративна культура», однак
не всі можуть швидко і точно пояснити, що ж конкретно мається на увазі при його
використанні. І лише зовсім небагато знають, як сформувати корпоративну культуру і
використовувати її для розвитку підприємства. Отож, наразі з’ясуємо, що ж таке корпоративна культура, які існують її типи та рівні й взагалі навіщо вона потрібна.

Поняття і переваги
Корпоративна культура підприємства — це сукупність переконань, поглядів, моделей поведінки, правил, підходів до роботи, способів спілкування, свідомо чи несвідомо прийнятих і дотримуваних більшістю співробітників підприємства.
Висока конкуренція компаній на ринку задає
необхідність формування корпоративної культури.
По-перше, це робота на імідж підприємства.
Що, коли кілька компаній пропонують схожу
продукцію за приблизно однаковими цінами?
Замовнику впору розгубитися. Зрозуміло, що
швидше за все він віддасть перевагу тій, яка розповідає про себе та свої цілі.
По-друге, корпоративна культура знижує витрати на навчання нового персоналу. Принаймні, в теорії. Спільні цінності співробітників
створюють почуття приналежності до однієї великої команди, а отже, у людини не буде бажання змінити роботу.
По-третє, ефективна корпоративна культура
створює відчуття безпеки і впевненості,
оскільки дозволяє працівникові бачити результат його роботи та допомагає керівництву відзначати особливі заслуги. Робота в такій атмосфері змушує людей відповідальніше ставитися
до своїх обов’язків. Отже, підприємство знову
залишається у виграші.

Варіанти типології
Дехто з фахівців з управління персоналом визначають корпоративну культуру як систему
взаємовідносин, збудованих підприємством
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щодо зовнішнього оточення і внутрішнього середовища. Інші — як низку постійно присутніх
заходів, які визначають ідеологію (концепцію)
підприємства як для ринку (клієнтів, постачальників, конкурентів), так і для співробітників.
І все ж, як правило, говорять про два типи корпоративної культури: один формується підприємством (в особі керівництва) свідомо, інший сформований персоналом спонтанно. Свідомий тип
корпоративної культури називається брендом.
Підприємства з таким типом корпоративної
культури вигідно відрізняються від конкурентів
в очах потенційних співробітників і клієнтів.
Спонтанний тип корпоративної культури,
зазвичай, сам переростає в бренд, але, розширившись до певних розмірів, коли його вже не можна
ігнорувати або заперечувати, цей тип може стати
майже неконтрольованим й буде потрібно багато
часу для його формалізації та зміни.
Організаційні психологи та менеджери використовують різні способи типології корпоративної культури. Наприклад, ірландський експерт з
організаційної психології Чарльз Хенді виділяє
такі типи корпоративної культури:
1. Культура влади.
Характеризується високим рівнем централізації влади, тому якість прийнятих рішень залежить
від особистостей, які перебувають у центрі структури. Ця культура спирається на окремі особистості, дозволяє швидко реагувати на події і зміни
зовнішнього і внутрішнього середовища. Така
культура дещо обмежує розмір підприємства,
оскільки важко одночасно контролювати різні
види діяльності, а тому найчастіше застосовується
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на невеликих підприємствах з лінійною організаційною структурою.
Зрозуміло, що у даній корпоративній культурі
організації особливу роль відіграє керівник підприємства, який обов’язково має бути лідером
за характером, а також його особисті якості та
здібності. Як джерело влади помітне місце належить й ресурсам, що знаходяться у розпорядженні керівника. Підприємства з такою корпоративною культурою, як правило, мають жорстку
ієрархічну структуру. Набір персоналу і просування щаблями ієрархічної градації здійснюються
досить часто за критеріями особистої відданості.
Даний тип культури дозволяє підприємству
швидко реагувати на зміну ситуації, приймати
рішення та організовувати їх виконання.
2. Культура ролей.
Будується на сформованих традиціях і звичаях, не сприйнятлива до нововведень, характеризується жорсткою спеціалізацією підрозділів,
визначальним впливом правил та інструкцій, на
підставі яких відбувається поділ роботи та повноважень й встановлюються способи зв’язку
між підрозділами і вирішення конфліктів. У культурі ролей основне джерело влади — це сила
правил і положення в організаційній ієрархії. До
особистої влади тут ставляться несхвально. Підприємства з таким типом культури працюють
найкраще у стабільній обстановці, коли виробництво продукції добре налагоджено на тривалий термін.
Такий тип корпоративної культури притаманний підприємствам дещо бюрократичного характеру з суворою ієрархією влади і спеціалізацією підрозділів. Рольова культура виявляється
там, де стабільність виробництва важливіше
гнучкості поведінки або де технічна компетентність і глибина спеціалізації важливіше впровадження нових технологій, продукції та послуг.
3. Культура завдань.
Орієнтована на конкретний проект або роботу, тому, відповідно, і основний акцент у ній робиться на виконання роботи. Підприємство з
такою культурою прагне досягти найбільшої
ефективності, об’єднуючи необхідні ресурси і
відповідних працівників, які ототожнюють себе
з цілями підприємства та прагнуть до найкращо-
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го колективного результату, підпорядковуючи
йому індивідуальні цілі. Таким чином, результат
роботи в команді стає вище особистих цілей і
відмінностей у статусі. Така корпоративна культура має високу пристосованість до змін зовнішнього оточення. Її доцільно використовувати в
умовах гострої конкуренції, коли важливіше за
все креативність, швидкість і якість реагування
підприємства на зміни ринку. Така культура відповідає матричній структурі організації, однак,
для вдалої діяльності підприємств з такою культурою необхідно мати високе забезпечення ресурсами і кваліфікований персонал.
4. Культура індивідуальностей.
Основною цінністю у цьому типі корпоративної культури є особистість людини, яка робить на
підприємстві те, що добре вміє, в рамках загальної мети. Велика увага приділяється формуванню
ділової активності працівників і встановленню
міжособистісних контактів. Джерелом влади є
сила переконання. Підприємства з даним типом
культури об’єднує людей не для вирішення якихось завдань, а для того, щоб вони мали змогу
досягати власних цілей. Влада ґрунтується на доступності до ресурсів, професіоналізмі та здатності домовлятися. На практиці такий тип корпоративної культури використовується досить
рідко, оскільки вимагає високої особистісної
культури і професіоналізму персоналу. Прикладами таких організацій можуть бути окремі інноваційні підрозділи і організації, венчурні компанії,
консультаційні бюро, адвокатські контори.
Наведений варіант типології дозволяє шляхом вивчення сформованої на підприємстві корпоративної культури оцінити її адекватність
стратегії і структурі підприємства, а також своєчасно вдосконалити відносини на підприємстві
й підтримати ефективність його діяльності.
Натомість професор Університету штату Іллінойс Роберт Кук використовував таку типологію
корпоративних культур:
1. Конструктивні культури.
Відрізняються охочою співпрацею персоналу
один з одним, прагненням усіх працівників
спільно вирішувати робочі завдання (тобто
дещо простежується аналогія з «культурою завдань» за попередньою типологією).
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2. Пасивно-захисні культури.
Характеризуються прагненням співробітників підприємства взаємодіяти один з одним так,
щоб не постраждали їхні особисті інтереси
(наявна деяка схожість з «культурою індивідуальностей»).
3. Агресивно-захисні культури.
На підприємствах з такою корпоративною
культурою співробітники взаємодіють один з одним в першу чергу для того, щоб зберегти власну посаду (простежуються риси як «культури
влади», так і «культури ролей»).
Дослідження корпоративної культури, проведені американськими вченими, дозволяють зробити висновок, що більшість сучасних менеджерів вищого рівня розглядають корпоративну
культуру як найважливіший елемент для залучення, мотивації та утримання талановитих працівників. Вважається, що кількість високопрофесійних і здібних співробітників на підприємстві, а
також «бережливе» ставлення до них керівництва, є кращими показниками переваги корпоративної культури. Саме за такими критеріями сьогодні й формується особливий тип корпоративної
культури, що відповідає новому робочому місцю.

Рівні культури
Наразі стало вже традиційним виділяти не
лише типи, а й рівні корпоративної культури. Так,
на даний час традиційними є поділ на три рівні:
9 Зовнішній — створюється штучно (усвідомлено) і споживач цого легко розпізнає. Найчастіше це «поверхневий» рівень, оскільки зазвичай
(хоча й не повністю) стосується корпоративного
стилю одягу, упізнавальних атрибутів компанії
тощо. Як правило, використовується як інструмент для залучення нових клієнтів;
9 Внутрішній — це офіційні зафіксовані взаємини між керівництвом та працівниками. Включає статут, організаційну структуру, кадрову політику, прийняті стилі управління, такі локальні
акти підприємств як колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку. Цей
рівень є важливим і обов’язковий для будь-якого
типу корпоративної культури й робота над ним —
прямий обов’язок служби персоналу, безумовно,
у співпраці з керівництвом підприємства;
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9 Прихований (латентний) — це реальний
стан відносин між співробітниками і керівництвом, який виявляється у ділових й позаробочих розмовах, а також у розповідях працівників
про своє підприємство рідним та друзям. Цей
рівень є найважливішим при формуванні загального іміджу підприємства та ступеня лояльного ставлення до нього як потенційних клієнтів
і партнерів, так і майбутніх працівників. І саме
на нього прагнуть вплинути (безпосередньо або
опосередковано) служба персоналу і керівники.
Однак цей рівень майже не піддається управлінню — адже усім відомі випадки, коли поряд з
привабливими рекламними білбордами про чудове підприємство серед населення ходять
страшні історії про пануючі у ньому шахрайства
і несправедливості. І от тоді служба персоналу та
відділ кадрів майже увесь свій робочий час витрачає на постійне закриття вакансій (навіть
через найдорожчі джерела) внаслідок невпинної
плинності кадрів.
Американський теоретик і практик менеджменту Едгар Шейн розглядає корпоративну культуру так само на трьох рівнях, порівнюючи її з
айсбергом, в якому, як і в корпоративній культурі, існує поверхнева (видима) частина і глибинна (підводна):
9 Артефакти — найповерхневий рівень корпоративної культури. «Артефакт» (від лат.
Аrtefactum — штучно зроблене) — це все, що створене людиною, непритаманне природі. Рівень артефактів включає всі ті феномени організації, які
можна побачити, почути, відчути. Наприклад, будівлі, технології, продукти діяльності, фірмовий
стиль, логотип тощо. Однією з характерних особливостей цього рівня є те, що його просто спостерігати, але вкрай складно розтлумачити;
9 Проголошувані (декларовані) цінності —
другий рівень корпоративної культури, який являє собою норми і правила, що лежать в основі
звичайних інструментальних принципів, якими
керуються співробітники підприємства. Вони
закріплені в місії компанії, в її баченні власних
перспектив. Цінності цього рівня багато в чому
зумовлюють поведінку, яка спостерігається на
рівні «артефактів». Всі рівні корпоративної культури взаємопов’язані між собою, а тому під час
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встановлення «проголошуваних цінностей» слід
не забувати про «артефакти» (інакше, у разі неузгодженості, вони можуть здаватися дивними
та суперечливими);
9 Базові принципи. Деякі «проголошувані
цінності» другого рівня з часом вкорінюються
настільки глибоко, що співробітники перестають
їх помічати як декларовані правила й сприймають як природні, самі собою зрозумілі й невід’ємні
від компанії. Це і є «базові принципи» (основні
уявлення), що, на думку Е. Шейна, є сутністю
корпоративної культури.

Цілі та завдання
Корпоративна культура є свого роду емоційним середовищем всередині підприємства та
своєрідною сполучною ланкою у відносинах між
його співробітниками. Це той безумовний стрижень, навколо якого збираються працівники,
які вважають нормою трудової діяльності високу працездатність, вміння працювати в команді,
професіоналізм тощо.
Поняття «корпоративна культура» увійшло в
побут розвинених країн у двадцяті роки минулого століття, коли виникла необхідність упорядкування взаємин усередині великих підприємств і корпорацій, а також усвідомлення їх
місця в інфраструктурі економічних, торгових
та промислових зв’язків.
У сучасному бізнесі корпоративна культура
виступає важливою умовою успішної роботи
підприємства, фундаментом його динамічного
зростання та свого роду гарантом прагнення до
підвищення ефективності.
Можна навести низку найбільш поширених
визначень корпоративної культури, кожне з
яких відображає одну або кілька її характерних
рис. Так, корпоративна культура як ніщо інше
стимулює високу відповідальність працівника, який виконує поставлені перед ним завдання. Вона привертає увагу, передає бачення
і відзначає заслуги творчих та ефективних співробітників. Визнаючи і нагороджуючи таких людей, організаційна культура ідентифікує їх як
рольових моделей. Також корпоративна культура являє собою ідеї, інтереси та цінності, які
розділяються співробітниками. Сюди входять
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досвід, навички, традиції, процеси комунікації
та прийняття рішень, міфи, страхи, надії, прагнення та очікування, реально випробувані працівниками підприємства. Корпоративна культура — це те, як люди ставляться до необхідності
високоякісно виконувати роботу, а також і те,
що дозволяє персоналу гармонійно працювати в команді. Це те, чому люди займаються різною роботою в рамках одного підприємства, як
члени її одного підрозділу бачать інші й які форми поведінки обирають для себе працівники
кожного з підрозділів в результаті цього бачення. Корпоративна культура може проявляти себе
відкрито в жартах і шаржах на стінах, або ж тримається у прихованому вигляді й оголошується
тільки «своїм». А якщо корпоративна культура
сформована спонтанно самим персоналом, то
це те, про що знають всі працівники, за винятком, можливо, лише керівника підприємства.
Зрозуміло, що кожен вільний сам обирати
найбільш приємне для нього визначення корпоративної культури, однак, безумовним є те, що
загальний зміст, який є ідентичним у всіх визначеннях, це те, що корпоративна культура являє
собою велику сукупність явищ матеріального і
духовного життя колективу: домінуючі в ньому
моральні норми і цінності, прийнятий кодекс
поведінки й укорінені ритуали, традиції, які
формуються з моменту створення підприємства
та розділяються у подальшому більшістю його
співробітників. Також важливою сферою управління корпоративною культурою є кадрова система — адже саме у ній накопичується інформація щодо специфіки підходів до підбору кадрів,
вимог до професійних та особистісних якостей
працівників.
Особливості корпоративної культури дуже
часто визначає сфера діяльності підприємства.
Приміром, підприємства, які займаються фінансовою діяльністю, у цьому відношенні більш
консервативні й жорсткі, а поведінка їх співробітників підпорядкована певним правилам, враховуючи формальний стиль спілкування. Натомість, наприклад, у торгівлі прийняті більш
демократичні та самобутні правила поведінки,
які допускають багато варіацій: у цій сфері, зазвичай, позитивно ставляться до товариських
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відносин між співробітниками і цінують комунікабельність.
Але у будь-якому випадку мета корпоративної культури — це досягнення високої прибутковості підприємства за допомогою вдосконалення методик управління людськими ресурсами,
забезпечення лояльності співробітників до керівництва, виховання у працівників ставлення
до підприємства як до «рідного».
Корпоративна культура складається з ідей,
основоположних цінностей і поглядів, які поділяють майже всі співробітники. Вона включає в
себе і стиль поведінки, і манеру спілкування з клієнтами та колегами, і активність співробітників,
їх зацікавленість, рівень мотивації тощо. Тому набір лише таких зовнішніх ознак як уніформа, традиції і спільні вечірки в офісі, не можна розглядати як основоположну базу, на якій будується
корпоративна культура.
Завдяки вдало обраній та впровадженій корпоративній культурі підприємство стає з часом
подібним великій родині, коли кожен співробітник вживає тільки ті дії, які найкращим чином
слугують на користь усьому підприємству.

Процес формування
Виділяють два основні етапи формування
корпоративної культури:
— пошук цінностей успішної корпоративної
культури, що максимально відповідає наступним факторам: організаційні технології, можливості й обмеження зовнішнього середовища,
рівень професіоналізму персоналу та особливості національного менталітету;
— закріплення виявлених цінностей корпоративної культури на рівні персоналу підприємства.
У даному випадку, якщо перший етап формування корпоративної культури належить до сфери стратегічних розробок, у процесі яких виявляються організаційні цінності, що максимально
відповідають розвитку та особливостям персоналу підприємства, то другий етап відноситься
до тактичного менеджменту, в ході якого мають
бути розроблена система конкретних заходів і
процедур по впровадженню та зміцненню цінностей, виявлених на першому етапі.
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Обидва етапи взаємопов’язані й взаємообумовлені: від того, наскільки правильно будуть визначені та сформульовані організаційні цінності на
першому етапі, залежатиме рівень прихильності
до них співробітників підприємства, підтримувана за допомогою заходів другого етапу. І навпаки,
правильність, послідовність і систематичність
конкретних заходів з підтримки корпоративної
культури багато в чому визначить зрештою її силу
(широту та ступінь впровадження).
Процес формування організаційних цінностей
прив’язаний до життєвого циклу підприємства.
Так, на першому етапі створення підприємство
знаходиться на стадії становлення, формується
не лише асортимент його продукції чи наданих
послуг, а й відносини між працівниками. На даному етапі всі прийняті згодом на підприємстві
звичаї, основний стиль спілкування тощо закладається його засновниками — адже саме вони
бачать те, яким підприємство має бути ідеальним в їхньому уявленні, що, безумовно, має
вплив на весь первісний колектив підприємства.
Як правило, для нового підприємства характерний невеликий розмір, а отже й досить малий
штат працівників, що дозволяє засновникам
нав’язати свої погляди співробітникам підприємства. Пропонуючи нову ідею, засновники керуються певними особистими упередженнями
щодо її практичного втілення. Таким чином,
корпоративна культура є результатом взаємодії,
з одного боку, особистих припущень і упереджень засновників підприємства, а з іншого —
досвіду його перших працівників.
Після виникнення, на стадіях росту і уповільнення зростання, корпоративна культура
підтримується вже існуючими на підприємстві
звичаями і процедурами. Багато з них зміцнюють
корпоративну культуру — зокрема, процес добору
працівників, критерії оцінки продуктивності, система винагород, навчання, кар’єрного зростання.
Всі ці процедури спрямовані на підтримку тих, хто
відповідає даній корпоративній культурі, і покарання аж до звільнення тих, хто їй не відповідає.
В цілому ефективну корпоративну культуру відрізняє наступне:
— злагодженість і взаємодія (те, що називається «командний дух»);
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— задоволення роботою і гордість за її результати;
— відданість підприємству й готовність відповідати його стандартам;
— висока вимогливість до якості праці;
— готовність до змін, викликаними вимогами прогресу і конкурентною боротьбою, незважаючи на труднощі й бюрократичні перепони.
І, відповідно, корпоративна культура значно
впливає на поведінку співробітників підприємства.
Одним з помітних результатів вдало обраної
та сформованої корпоративної культури є низька плинність кадрів. Це пояснюється одностайністю в думці співробітників про мету діяльності
підприємства, їх згуртованістю, вірністю та відданістю підприємству.
А взагалі, особливості формування корпоративної культури визначаються працюючими на
підприємстві людьми, їх особистими звичками,
цінностями, бажаннями. Саме тому і створено

так багато теорій та написані різні керівництва
з організації праці, мотивації та згуртуванню
команди співробітників. Адже всі люди різні й
вимагають індивідуального підходу. Кожен
прагне досягти своїх особистих цілей, і завдання кадрового працівника чи менеджера з персоналу — вчасно побачити ці прагнення і допомогти реалізувати їх тим чи іншим чином, а
тому, щоб успішно управляти іншими людьми,
слід непогано розбиратися в психології.
Корпоративна культура, це не примха, а нагальна потреба кожного підприємства. Від того,
наскільки правильно вона буде організована,
залежить виживання компанії у сучасних ринкових умовах — адже тільки сильна й згуртована команда співробітників призведе до справжнього успіху.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

У наступному номері читайте статтю про те, як скласти корпоративний кодекс — документ,
в якому містяться правила й стандарти роботи на підприємстві та норми внутрішньо
корпоративної поведінки
РЕКЛАМА
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. М. Раскової, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте
на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, але внаслідок запланованої реорганізації на підприємстві
виникла необхідність скоротити її посаду (є можливість запропонувати їй іншу).
Яким чином це можна зробити?
Або після переведення працівниці за її згодою на іншу посаду, або після закінчення її
відпустки по догляду за дитиною.
Згідно з ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), звільнення окремих категорій працівників, у тому числі й жінок, які
мають дітей віком до трьох років (до шести років — якщо дитина потребує домашнього догляду, ч. 6 ст. 179 КЗпП), з ініціативи роботодавця
заборонено. А оскільки скорочення чисельності
або штату працівників передбачено п. 1 ч. 1 ст. 40
КЗпП і належить саме до випадків розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця, то
й провести звільнення жінки, в якої є дитина віком до трьох років, неможливо (єдиним винятком є випадок повної ліквідації підприємства,
але й за таких обставин звільнення допускається
лише з умовою обов’язкового працевлаштування жінки).
Крім того, відповідно до п. 4 ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504), відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є соціальною відпусткою, а право
на відпустку будь-якого виду забезпечується, зокрема, збереженням місця роботи (посади) на її
період (ст. 2 Закону № 504).
До того ж, і ч. 3 ст. 40 КЗпП забороняє звільнення з ініціативи роботодавця у період перебування працівника у відпустці (знову ж таки за
винятком випадків повної ліквідації підприємства).
Згадане питання розглядалося й у листі Міністерства соціальної політики України «Щодо ведення штатного розпису» від 13 березня 2012 р.
№ 40/06-187-12, в якому, зокрема, було зазначено, що на період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трьох років, яка
надається згідно зі ст. 18 Закону № 504, за пра-
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цівником зберігається місце роботи (посада),
а тому відповідна посада не підлягає виведенню зі штатного розпису.
Тож якщо повної ліквідації підприємства не
передбачається, скорочення посади стане можливим лише у разі, коли працівниця звільниться
за власним бажанням чи за іншими підставами,
але не з ініціативи роботодавця (наприклад, за
п. 1 ст. 36 КЗпП — угода сторін) або ж напише
заяву на переведення на іншу посаду.
Виходячи з викладеного, вбачається, що у Вашому випадку найдоцільніше буде запропонувати працівниці переведення на іншу
(вакантну) посаду (адже Ви зазначали, що у підприємства є наявною посада, яку можна надати
жінці), а у разі отримання її згоди — оформити
переведення. Попередня («зайва» для підприємства) посада стане вакантною внаслідок переведення працівниці на іншу роботу і її буде можна
скоротити відразу після такого переведення.
Якщо ж жінка не погодиться на переведення на іншу посаду, то доведеться чекати її виходу з відпустки — за таких обставин можна
будь-коли (хоч і зараз) прийняти рішення про
скорочення її посади, але дата запланованого скорочення має бути не раніше, аніж наступний день після виповнення дитині працівниці трьох років (тобто дати її виходу з
відпустки для догляду за дитиною). Але зверніть
увагу, що й за таких обставин попередити працівницю про наступне вивільнення необхідно
не пізніше ніж за два місяці до фактичного скорочення (ч. 1 ст. 492 КЗпП) — це можна зробити
як відразу після видання наказу про заплановане скорочення посади, так і за декілька місяців
до дати закінчення її відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Також працівниці слід буде запропонувати, за наявності, іншу роботу за відповідною професією
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й лише у разі, якщо такої роботи немає, — іншу
роботу, що є на підприємстві (навіть і нижче
оплачувану, але таку, яку вона може виконувати
з урахуванням її освіти, кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров’я). Проводити скорочення

можна лише за попередньою згодою профспілки (звісно, якщо вона наявна на підприємстві й
працівниця є її членом) та у разі відмови жінки
від переведення на іншу роботу (або ж відсутності такої на підприємстві).

Чи можна прийняти на роботу на 0,5 ставки за сумісництвом аспіранта
(денна форма навчання), якщо основного місця роботи у нього немає?

Ні, не можна.
Сумісництво — це виконання роботи за трудовим договором у вільний від основної роботи
час, а тому оформити працівника, в якого немає основного місця роботи, на роботу за сумісництвом Ви не можете.
Навчання на стаціонарному відділенні вищого навчального закладу не можна прирівнювати
до виконання працівником регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору,
оскільки, вступаючи до аспірантури, фізична
особа не укладає трудовий договір і, навчаючись, не отримує заробітну плату (натомість їй
виплачується стипендія).
Якщо працівник не має іншої роботи ніж та,
куди він влаштовується, то його потрібно приймати як на основну роботу (це стосується і аспіранта денної форми навчання). Аналогічну позицію було викладено й у п. 14 постанови

Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13, де вказано,
що робота за трудовим договором осіб, які
поєднують її з денною формою навчання, не
є сумісництвом і оплачується на загальних
підставах.
Натомість Вам ніщо не заважає прийняти аспіранта на основну роботу, але на умовах неповного робочого часу — адже відповідно до ст. 56
Кодексу законів про працю України за угодою між роботодавцем та будь-яким працівником (у тому числі й аспірантом) працівникові може бути встановлений як під час
прийняття на роботу, так і згодом неповний
робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень). Оплата праці в таких
випадках проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Приймаємо на роботу працівника, який навчається у докторантурі,
але його трудова книжка чомусь знаходиться у навчальному закладі —
чи потрібен він її звідти забрати й надати нам?
Так, працівник має надати трудову книжку — вона не повинна зберігатися у навчальному закладі.
Згідно з п. 9 Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 1 березня 1999 р. № 309,
вступники до аспірантури або докторантури подають на ім’я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи:
— заяву;
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— особовий листок з обліку кадрів;
— список опублікованих наукових праць і винаходів (аспіранти, які не мають опублікованих
наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);
— медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
— копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної
кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які
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здобули відповідну освіту за кордоном, — копію
нострифікованого диплома);
— посвідчення про складання кандидатських
іспитів (за наявності складених кандидатських
іспитів).
У разі вступу до докторантури, крім того, подаються:
— розгорнутий план дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук;
— копія диплома про присудження наукового
ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном — копія нострифікованого диплома).
Таким чином, перелік документів, які мають
подати вступники до докторантури чи аспірантури, не містить вказівки щодо подання
ними трудової книжки.
Відповідно до п. 3 постанови КМУ «Про трудові
книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301
трудові книжки зберігаються на підприємствах,
а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під підпис у журналі обліку.
Окрім того, у п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), вказано,
що трудові книжки ведуться на всіх працівників
(тобто осіб, які уклали трудовий договір), які працюють на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності або у фізичної особи.
Отже, можна зробити висновок, що трудові
книжки оформляються і ведуться лише за

місцем роботи, а не за місцем навчання в докторантурі.
До того ж, згідно з нормами Інструкції № 58,
ведення трудових книжок (тобто їх первісне
оформлення та внесення подальших записів про
прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення) здійснює власник або уповноважений ним орган. При цьому під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший
підрозділ підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників, або ж
відповідальну особу, на яку покладено обов’язок
ведення трудових книжок працівників.
Згідно з ч. 3 ст. 48 Кодексу законів про працю
України, працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше
п’яти днів після прийняття на роботу. Якщо ж працівник вже має трудову книжку, він повинен її
надати, влаштовуючись на роботу (п. 1.3. Інструкції № 58), а запис у трудовій книжці про прийняття на роботу має бути внесений після видання
відповідного наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку (п. 2.4. Інструкції № 58).
А оскільки відповідальність за порушення порядку прийняття на роботу покладається на
власника або уповноважений ним орган підприємства, що приймає працівника на роботу,
то Ви маєте дотримуватися чинного законодавства й вимагати у працівника надання трудової
книжки (а він, у свою чергу, повинен витребувати її у навчального закладу, пояснивши, що в
нього немає права зберігати трудові книжки
осіб, які там навчаються, а не працюють).

Чи можна на посаду викладача приватного вищого навчального закладу
прийняти за сумісництвом особу, в якої основним місцем роботи
є державне підприємство?
Так, можна, але з умовою, що загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не перевищуватиме половини місячної
норми робочого часу.
Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і органі-
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зацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин на
день у робочі дні та повного робочого дня у
вихідний день. При цьому загальна тривалість
роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми
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робочого часу. Зазначене обмеження стосується
як працівників, для яких державне підприємство є основним місцем роботи, так і працівників, які працюють на ньому за сумісництвом.
До того ж, у п. 4 Положення про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, яке затверджено
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
фінансів України від 28 червня 1993р. № 43
(далі — Положення № 43) встановлено заборону
на роботу за сумісництвом для керівників державних підприємств, установ, організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів державних
підприємств, установ, організацій (цехів, відділів,
лабораторій тощо) та їх заступників. Щоправда,
зазначене обмеження не поширюється на заняття
науковою, викладацькою, медичною та творчою
діяльністю, а тому навіть якщо особа, яку Ви плануєте прийняти на роботу, і займає одну з перелічених посад, викладацька діяльність для неї є цілком допустимою.
Також зверніть увагу, що у Додатку до Положення № 43 міститься Перелік робіт, які не вважаються сумісництвом. Найсуттєвіше практичне значення цього Переліку полягає у тому, що
працівники підприємств, для яких встановлені
обмеження на роботу за сумісництвом, вільно
можуть виконувати усі види робіт, зазначені у
згаданому Переліку, одержуючи завдяки цьому
додатковий заробіток.
Отже, до робіт, які згідно з Додатком до Положення № 43 не вважаються сумісництвом,
належить:
— літературна робота, в тому числі робота по
редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих творів, яка оплачується з фонду авторського
гонорару;
— технічна, медична, бухгалтерська та інша
експертиза з разовою оплатою праці;
— педагогічна робота з погодинною оплатою
праці в обсязі не більше 240 годин на рік;
— виконання обов’язків медичних консультантів установ охорони здоров’я в обсязі не більш
як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці;
— керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах
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науковців та висококваліфікованих спеціалістів,
які не перебувають у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50
годин на рік за керівництво кожним аспірантом,
а також завідування кафедрою високо-кваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими,
що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою
в розрахунку 100 годин за навчальний рік;
— проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів
удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров’я в лікувально-профілактичних установах в обсязі до 240 годин на
рік з погодинною оплатою праці;
— робота за договорами провідних наукових,
науково-педагогічних і практичних працівників
по короткостроковому навчанню кадрів на підприємствах і в організаціях;
— робота без зайняття штатної посади на
тому самому підприємстві, в установі, організації та будь-яка інша робота, яка виконується в
тому разі, коли на основній роботі працівник
працює неповний робочий день і відповідно до
цього отримує неповний оклад (ставку), якщо
оплата його праці на основній та іншій роботі не
перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи;
— переписування нот, яке виконується за завданнями підприємств;
— організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі
туристично-екскурсійних установ профспілок;
— інша робота, яка виконується в тому разі,
коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його
праці по основній та іншій роботі не перевищує
повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.
Окрім вищезгаданих обмежень сумісництва, у
п. 1 Постанови № 245 зазначено, що керівники
державних підприємств разом з профспілковими комітетами можуть вводити обмеження
на сумісництво, але лише для працівників
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окремих професій і посад, зайнятих на важких роботах чи роботах зі шкідливими або
небезпечними умовами праці, додаткова робота яких за сумісництвом може призвести до
наслідків, що негативно впливатимуть на
стан здоров’я працівників та безпеку виробництва. Цією ж Постановою № 245 передбачено
і обмеження сумісництва для осіб, що не досягли
18-річного віку, та вагітних жінок.
Якщо ж до згаданих категорій працівників
особа не належить, то Вам ніщо не заважає прийняти її на роботу за сумісництвом (враховуючи
лише вказану вище допустиму максимальну
тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних підприємств). При цьому для

роботи за сумісництвом запитувати дозвіл
роботодавця за місцем основної роботи не
потрібно (п. 1 Постанови № 245, п. 1 Положення № 43), а запис до трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом провадиться
лише за бажанням працівника і вноситься за
місцем його основної роботи на підставі довідки або копій відповідних наказів з місця
роботи за сумісництвом (п. 9 Положення № 43,
п. 1.1. та п. 2.14. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58).

На головного бухгалтера наказом керівника підприємства було покладено
зобов’язання щодо ведення трудових книжок працівників. Незабаром він збирається звільнятися за власним бажанням, відповідний наказ вже підписано,
але наразі директор перебуває у відпустці. Чи може головний бухгалтер сам
внести запис про звільнення до трудової книжки і підписати її?
Так, може.
Згідно з п. 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), усі записи в трудовій книжці, у тому числі й про звільнення, вносяться
власником або уповноваженим ним органом після видання відповідного наказу (розпорядження). Оскільки на Вашому підприємстві, як можна зрозуміти із запитання, відділу
кадрів чи, принаймні, інспектора з кадрів не
має, а обов’язок ведення трудових книжок
працівників покладено саме на головного бухгалтера, який звільняється, то саме він і має
внести до своєї трудової книжки запис про
звільнення та підписати її й завірити печаткою підприємства.
У Вашому випадку не існує якихось ускладнень — адже наказ про звільнення головного
бухгалтера був виданий і підписаний директором підприємства. Тобто мова не йде про те,
що вносячи до своєї трудової книжки запис про
звільнення головний бухгалтер нібито сам себе
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звільняє — він просто виконує свої посадові
обов’язки щодо ведення трудових книжок.
Адже оскільки днем звільнення вважається
останній день роботи працівника (п. 2. 27. Інструкції № 58), а запис про звільнення має бути
внесений саме у день звільнення (п. 4.1. Інструкції № 58), то звідси і випливає, що в день
звільнення працівник ще зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки, у тому числі й щодо ведення трудових книжок, включаючи свою власну.
Звісно, якби в день звільнення головного бухгалтера директор підприємства був на роботі,
він міг би і сам підписати трудову книжку (але
знову ж таки — лише міг би, ніщо не заважало б
Вашому головному бухгалтеру підписати самому свою трудову й за таких обставин), проте
оскільки директор перебуває у відпустці, то це
може зробити або лише таки сам головний бухгалтер, або заступник директора чи інша особа,
на яку покладено виконання обов’язків директора на час перебування останнього у відпустці
(проте жодних причин ускладнювати цей процес не має потреби — як вже було зазначено,
головний бухгалтер вправі сам підписати свою
трудову книжку).
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Яким чином можна оформити переведення працівника
з неповного робочого дня (0,5 ставки) на повний?
Або заява працівника і наказ роботодавця,
або попередження працівника і у разі його
згоди — наказ.
Усе залежить від того, хто є ініціатором встановлення режиму повного робочого часу. Якщо
це працівник виявив бажання працювати по-

вний робочий день, то він має написати заяву
на кшталт: «Прошу з 1 жовтня 2015 р. встановити мені повний робочий день тривалістю 8
годин», а роботодавець (звісно, якщо він на це
згоден) видати відповідний наказ (див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗУСТРІЧ»
НАКАЗ
30.09.2015 р.

м. Київ

№ 229-п

Про встановлення
режиму повного робочого дня
НАКАЗУЮ:
ГРИГОРОВИЧУ Федору Івановичу, бухгалтеру І категорії, встановити з 1 жовтня 2015 р.
режим повного робочого дня з посадовим окладом 5 000 грн.
Підстава: заява Григоровича Ф. І. від 29.09.2015 р..
Директор

Мартинюк

М. О. Мартинюк

З наказом ознайомлений:
30.09.2015 р.

Григорович

Ф. І. Григорович

А от якщо ініціатором встановлення працівникові повного робочого дня є не працівник, а
роботодавець, то, відповідно, заява від працівника не потрібна, але його слід про це попередити не менше ніж за два місяці — адже зміна

режиму роботи, встановлення чи скасування
неповного робочого часу є зміною істотних
умов праці, що згідно з ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України потребує такого попередження.

До якого розділу Класифікатора професій відноситься
«Інспектор з кадрів» — до «Спеціалістів» чи до інших?

До «Фахівців».
Такого класифікаційного угруповання як
«Спеціалісти» Національний класифікатор
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) не містить (напевно, Ви сплутали
його з рівнем освіти).
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Натомість професійна назва роботи «Інспектор з кадрів» належить до розділу КП 3 («Фахівці»), підрозділу — 34 («Інші фахівці»), класу —
342 («Агенти з комерційного обслуговування та
торговельні брокери») та підкласу — 3423
(«Агенти із зайнятості й трудових контрактів»).
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!
У сільській школі вчителька запитує учня:
— Ваню! А чому ти два дні не був у школі?
— Та позавчора мама штани випрала, просто не
було у чому йти до школи.
— Ну добре, це позавчора, а вчора?
— А вчора я пішов до школи. Але проходивши повз
Вашу хату, побачив, що на мотузці Ваша спідниця висить. Ну то я й вирішив, що Вас у школі не буде.

***

Вовочка повернувся зі школи, батько одразу цікавиться, як справи:
— Ну, розповідай! Як тобі нова вчителька?
— Тату, вона мені дуже сподобалася! Але шкода,
що у нас така різниця у віці.

***

Вчителька пояснює дітям ділення. Написала на
дошці 2:2 і запитує:
— Діти, хто знає, що це означає?
Вовочка одразу тягне руку:
— Я, я знаю! Це футбольний матч зіграли у нічию!

***

Батько звертається до сина, який знову приніс зі
школи двійку:
— Миколко, ну коли ти нарешті вже виправиш погані оцінки?
— Тату, та я щодня намагаюся це зробити. Але вчителька, як на зло, ні на хвилину не залишає журнал без
нагляду.

***

На вулиці до чоловіка звертається молода жінка:
— Даруйте, але мені здається, що ви батько одного
з моїх хлоп’ят... Чоловік у жаху:
— Я?!!
— Та заспокойтеся! Я просто вчителька зі школи,
що поряд.

***

У школі урок математики, проходять дроби. Вчителька запитує:
— Петю, як розділити чотири картоплі на п’ятьох
друзів?
— Не знаю.
— Сідай, двійка!
— Оленко! Те ж саме питання!
— І я не знаю…
— То й тобі двійка!
— Вовчику, ну може хоча б ти знаєш, як розділити
чотири картоплі на п’ятьох?
— Звісно знаю, що ж я дурний? Потрібно приготувати пюре!

***
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Мама розповідає доньці про свою молодість: «Моїй
першій шкільній вчительці, Людмилі Іванівні, було вже за
70 років. Декілька тат і мам нашого класу приходили на
батьківські збори з деяким побоюванням, оскільки колись
самі були її учнями. Одного дня вона сказала із зітханням:
«Вчиш їх, вчиш, а через кожні двадцять років повертається
«вухата» копія, і все знову як з чистої дошки...».

***

Вчитель історії розпочинає урок:
— Ну що, мої «партизани», я починаю допит по минулій темі…
Васько його перебиває:
— Іване Петровичу, зачекайте хвилинку, я хотів запитати, а чи слід карати кого-небудь за те, чого він не робив?
— Ну що ти, Васю, зрозуміло ж, що у жодному випадку не можна!
— Як добре! Тоді одразу скажу — я не зробив домашнє завдання...

***

Шум із сусіднього класу заважає вчителеві вести
урок. Він заходить туди, хапає за вухо головного крикуна й відводить його до свого класу. У сусідньому
класі стає тихо. Через деякий час роздається боязкий
стук в двері. Входить учень з сусіднього класу і
сором’язливо запитує:
— Миколо Івановичу! А чи Ви не могли б повернути
нам нашого вчителя?

***

Вчитель з фізики з’ясовує, як учні виконали домашнє завдання, та виявляється, що ніхто нічого не вивчив. Тоді він пропонує:
— Давайте одне запитання на «відмінно». Чим вимірюється напруга?
У класі тиша. Тоді він продовжує. Ну тоді запитання
не на «відмінно», але на «добре». Напруга вимірюється
вольтметром, амперметром чи омметром?
І знову ніхто не відповідає. Але вчитель не розгубився:
— Ну тоді вже питання на «задовільно». А не чи
вольтметром вимірюється напруга?

***

Вчитель запитує першокласника:
— Ось твій піджак з чого зшитий?
— З тканини.
— Правильно, а з чого можуть виробляти тканину?
— Здається, з шерсті можна…
— Молодець! До речі, твій піджак і зроблений саме
з шерсті. А хто шерсть дає, знаєш?
— Знаю, вівці.
— Який ти розумник! Значить, яка тварина дала
тобі піджак?
— Тато… Але йому не сподобається, що Ви
сказали, що він тварина…
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Вересень-2015

Важливі дати жовтня

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

Жовтень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин
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1 — Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається у
всьому світі за ініціативою ООН. І хоча за міжнародною класифікацією
похилими людьми вважаються ті, що досягли 65 років, вам ніщо не завадить в цей день зробити щось приємне для своїх батьків, бабусь чи
дідусів незалежно від їх віку.
4 — День працівників освіти (щорічно відзначається у першу неділю
жовтня (встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 р.
№ 513/94)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2015 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р.
№ 239);
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень – вересень
2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 5 серпня
2014 р. № 224).
8 — День юриста (встановлено Указом Президента України від
16 вересня 1997 р. № 1022/97).
9 — Всесвітній день пошти (відзначається на честь створення у цей
день Всесвітнього поштового союзу в 1974 році).
10 — День працівників стандартизації та метрології (встановлено
Указом Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002)
11 — День художника (щорічно відзначається у другу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р.
№ 1132/98));
— День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
(щорічно відзначається у другу неділю жовтня (встановлено Указом
Президента України від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004)).
13 — передсвятковий день — тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу);
— 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).
14 — День захисника України (святковий день);
— День Українського козацтва, яке відзначається щорічно саме в
день свята Покрови Пречистої Богородиці (встановлено Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99).
17 — День працівників целюлозно-паперової промисловості (щорічно відзначається у третю суботу жовтня (встановлено Указом Президента України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008)).
18 — День працівників харчової промисловості (щорічно відзначається у третю неділю жовтня (встановлено Указом Президента України
від 8 серпня 1995 р. № 714/95)).
25 — День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно в
останню неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від
13 жовтня 1993 р. № 452/93)).
28 — День визволення України від фашистських загарбників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/
2009).
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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.

