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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Як оформити звільнення старшого
викладача ВНЗ, якого за результатами проведення позачергової атестації було визнано таким, що не відповідає займаній посаді?
Які органи обов’язково потрібно повідомити про масове вивільнення працівників, якщо на підприємстві прийнято рішення про істотне скорочення чисельності
працівників (усі наявні можливості для
його уникнення вже використано)?
Чи можна надати працівниці, яка є одинокою матір’ю, що виховує двох дітей 9
і 12 років, соціальну відпустку, якщо місяць
тому вона вже використала 10 днів такої
відпустки?
Чи може бути підставою для відмови у
призначенні допомоги по тимчасовій
непрацездатності відсутність у застрахованої особи страхового свідоцтва?
Підприємство громадського харчування
планує на декілька місяців додатково
прийняти на роботу кількох поварів та офіціантів — який трудовий договір краще
укласти з такими працівниками та чи відноситься їхня робота до сезонної?

РЕКЛАМА

№ 2 (86), 16 січня 2015

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

Звільнення «пільговика»: обмеження та послідовність дій

Ігор Татарінов ......................................................................................................................... 6
ТРУДОВИЙ КОДЕКС
Практика застосування

Прийняття на роботу за правилами Трудового кодексу

Анжеліка Домбругова ............................................................................................................. 17
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Локальні акти підприємств

Правила користування службовим автомобілем

Тимур Алієв .............................................................................................................................. 19
ОПЛАТА ПРАЦІ
Бухгалтер VS Кадровик

Кадрова служба і бухгалтерія: конфлікт чи взаємодія?

Дмитро Кучерак ..................................................................................................................... 35
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Актуальні питання

Оптимізація штату персоналу: структура, кількість, підпорядкованість

Сергій Кравцов ......................................................................................................................... 39
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Принципи організації та проведення співбесіди

Андрій Бутусевич .................................................................................................................... 46
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК .......................................................................................................... 51
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА .................................................................................................................. 55
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ..................................................................................................... 56
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33/2012
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження Загального табеля
(переліку) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік» від 19 грудня 2014 р.
№ 398 (витяг)

№ 2 (86), 16 січня 2015

23

33

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Новий Закон про соцстрахування:
на чому зекономлено?
В останні дні минулого року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загально обов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIІІ, яким було викладено
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV у новій редакції (далі— Закон № 1105).
Згаданий Закон № 1105 набув чинності 1 січня
2015 року, натомість як Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р.
№ 2240-III, відповідно, втратив чинність.
Які ж основні новації очікують на нас внаслідок таких змін? Насамперед, зверніть увагу, що у застрахованих осіб, в яких страховий стаж менше 8-ми років, зменшився відсоток для нарахування лікарняних. Так, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону № 1105,
допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового
стажу в таких розмірах: при страховому стажі до 3 років — 50% середньої зарплати; від 3 до 5 років — 60%;
від 5 до 8 років — 70%; понад 8 років — 100%.
Щоправда, Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженому постановою Кабінету Міні-

стрів України від 6 травня 2001 р. № 439, поки
залишилися старі розміри виплати для оплати перших
п’яти днів непрацездатності: до 5 років — 60% середньої зарплати; від 5 до 8 — 80% середньої зарплати;
понад 8 років — 100% середньої зарплати. Тому найближчим часом, скоріш за все, Уряд терміново внесе
зміни до цього документа, аби він не суперечив новому Закону № 1105.
Також, відповідно до ст. 20 Закону № 1105, відтепер
надаються такі види матеріального забезпечення
та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного
випадку на виробництві);
4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Таким чином застрахованих осіб та членів їх сімей
наразі позбавлено часткової оплати путівок на санаторно-курортне лікування, до дитячих оздоровчих закладів.
Не передбачено також фінансування надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у тому
числі придбання дитячих новорічних подарунків.
З повним текстом Закону № 1105 (звісно, у новій
редакції) ви зможете ознайомитися у наступних номерах газети «Консультант Кадровика».

На захист прав працівників, які відмовляються
від встановлення випробування
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів
про працю України (щодо випробування при прийнятті на роботу)» (реєстр. № 1639 від 26 грудня
2014 р.).
Цей законопроект має на меті встановити додатковий захист для реалізації конституційного права на
працю, зокрема, для осіб, які пройшли стажування під
час прийняття на роботу з відривом від основної
роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними
обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб,
із якими укладається строковий трудовий договір.

4

Проектом Закону України передбачається врегулювати питання щодо: доповнення переліку осіб, на яких
не поширюється норма щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу; попередження працівника про те, що трудовий договір з ним буде розірвано
у зв’язку з тим, що він не витримав випробування;
продовження строку випробування на весь період коли
працівник був відсутній на роботі, незалежно від причин
відсутності; віднесення звільнення працівника у зв’язку
з незадовільним результатом випробування до підстав
звільнення з ініціативи роботодавця (ст. 40 Кодексу
законів про працю України).

№ 2 (86), 16 січня 2015

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Р О З’ Я С Н Е Н Н Я
від 15 грудня 2014 р.
Щодо надання матеріального забезпечення добровільно застрахованим фізичним особам –
підприємцям Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня
2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, у т. ч.
фізичні особи – підприємці, особисто можуть брати участь у загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах.
Статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464) визначено порядок добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.
Чинним законодавством передбачено укладання договору з органом Державної фіскальної служби та фізичною особою – підприємцем, який виявив бажання брати участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Договір про
добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. Особи беруть добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного
в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року. Для осіб такої категорії єдиний соціальний внесок встановлюється
в розмірі 36,6 відсотків визначеної бази нарахування єдиного соціального внеску.
Згідно зі статтею 34 Закону № 2240 за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві);
— забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіївпрофілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у т. ч. придбання дитячих новорічних подарунків).
Отже, фізична особа – підприємець має право на отримання матеріального забезпечення та
соціальних послуг за рахунок коштів Фонду з моменту укладання Типового договору про добровільну участь та сплати єдиного соціального внеску.
Для отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг фізична особа – підприємець звертається до робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з наступними документами:
1. Заява встановленої форми із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку.
2. Довідка з Державної фіскальної служби про сплату ЄСВ.
3. Документи, які підтверджують настання страхового випадку:
— листок непрацездатності (оригінал);
— у разі отримання допомоги на поховання: Витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної або міської ради — довідка для отримання допомоги на
поховання, свідоцтво про смерть (копія).
4. Документи, копії яких належним чином завіряються працівником робочого органу Фонду:
— типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового соціального
страхування;
— свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
— паспорт;
— довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
— трудова книжка;
— страхове свідоцтво.
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Звільнення «пільговика»:
обмеження та послідовність дій
В умовах сьогодення дуже гостро постає питання соціальної захищеності окремих
категорій працівників. Для деяких з них трудовим законодавством передбачені
певні пільги, переваги та додаткові гарантії у сфері трудових відносин. До таких
категорій, зокрема, віднесені жінки (вагітні; ті, що мають дітей віком до трьох
років; одинокі матері), неповнолітні працівники, працівники, обрані до профспілкових органів, працівники, що поєднують роботу з навчанням тощо. Тож, наразі
з’ясуємо, які існують особливості звільнення деяких категорій «пільгових» працівників, які правові підстави можна застосувати до них, як правильно скласти
відповідний наказ, якою має бути послідовність дій під час планування звільнення
таких працівників, а також які обмеження закріплено в трудовому законодавстві
щодо звільнення «пільговиків» та чи існує можливість їх законно «обійти».

Правові підстави
По-перше, слід визначитися, кого саме чинне
трудове законодавство відносить до пільгових
категорій. Як відомо, ст. 43 Конституції України
гарантує кожному право на працю, а також рівні
можливості в реалізації цього права. Відповідно до
ст. 22 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи
непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від соціального походження та майнового стану, расової та
національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у
професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання.
Разом з тим, для деяких категорій працівників, які потребують соціальної захищеності, трудовим законодавством передбачені певні пільги,
переваги та додаткові гарантії у сфері трудових
відносин. До них, зокрема віднесені:
— жінки (вагітні; ті, що мають дітей віком до
трьох років; одинокі матері);
— неповнолітні працівники;
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— працівники, обрані до профспілкових органів;
— працівники, що поєднують роботу з навчанням.
Окремими законодавчими актами передбачені певні пільги та гарантії у сфері трудових відносин й для інших осіб, зокрема, для осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це йдеться у Законі України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796).
Окрім цього, слід згадати учасників бойових дій,
інвалідів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).
Зауважимо, що особливе місце серед решти
пільг і гарантій, передбачених законодавством
для зазначених працівників, займають гарантії
при звільненні цих працівників з роботи, зокрема, з ініціативи роботодавця. Варто розглянути
особливості звільнення деяких категорій «пільгових» працівників.
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Особливості звільнення жінок,
які мають пільги
На жінок, які працюють за трудовим договором, у повному обсязі поширюється законодавство про працю. Основна частина жінок може
бути звільнена з роботи з тих самих підстав, що
і решта працівників. Водночас, у ч. 3 ст. 184
КЗпП за певних умов передбачена заборона
звільнення з ініціативи роботодавця деяких категорій жінок. До них віднесені:
— вагітні жінки (при цьому термін вагітності значення не має, але вона має бути підтверджена медичним висновком);
— жінки, які мають дітей віком до трьох
років (між тим не важливо, жінка працює фактично чи перебуває в соціальній відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею трьох років).
Слід також звернути увагу, що у ч. 3 ст. 184
КЗпП вказується (з посиланням на ч. 6 ст. 179
КЗпП) й про іншу категорію жінок, зокрема тих,
що мають дітей віком до шести років. Як роз’яснено в п. 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9), до цієї категорії віднесені жінки, які мають дітей віком до трьох років
(або старше трьох років, але не більше ніж до шести років, якщо дитина за медичним висновком в
цей період потребує домашнього догляду).
Звернемо також увагу, що відповідно до ч. 6
ст. 179 КЗпП, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної
плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. Тобто саме медичний
заклад, враховуючи стан здоров’я дитини, має
визначати до досягнення якого віку означена
дитина потребує домашнього догляду — з огляду на це визначається й тривалість соціальної
відпустки по догляду за дитиною без збереження заробітної плати. Отже, цілком логічно, що в
цьому випадку роботодавець не має права звільняти за власною ініціативою таку жінку до закінчення строку, визначеного у медичному висновку, протягом якого вона має право на
соціальну відпустку по догляду за дитиною, яка
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потребує домашнього догляду, незалежно від
того, чи працює фактично така жінка, або знаходиться в соціальній відпустці по догляду за дитиною;
— одинокі матері, які мають дитину у віці
до 14 років або дитину-інваліда. Зазначимо,
що поняття «одинока мати» визначається чинним законодавством України по-різному і застосовується залежно від того, на які правовідносини воно поширюється. Так, визначеного у
ст. 181 Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811XII поняття «одинока мати» застосовується лише
для призначення державної допомоги на дітей
одиноким матерям відповідно до норм цього Закону. Використовуване у ч. 3 ст. 184 КЗпП визначення поняття «одинока мати» міститься в Постанові № 9, де згідно з п. 9 одинокою матір’ю
слід вважати:
а) жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої запису про
батька дитини відсутній або запис про батька
зроблено в установленому порядку за вказівкою
матері;
б) вдову;
в) іншу жінку, яка виховує і утримує дитину
сама. За цим визначенням для визнання «іншої
жінки» одинокою потрібно дві ознаки — вона
сама, тобто без батька дитини, і виховує дитину,
і одна її утримує.
Окремо слід звернути увагу, що на одиноку
матір, яка одержує від колишнього чоловіка аліменти на утримання дитини, не поширюються
гарантії, передбачені ч. 3 ст. 184 КЗпП. Утім,
зверніть увагу, що для надання пільг і гарантій,
встановлених трудовим законодавством щодо
відпусток, факт утримання (аліменти) значення
не має, оскільки п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначає
одиноку матір як таку, яка без батька дитини
лише виховує її.
Батько тільки тоді може бути визнаний таким, що бере участь у вихованні дитини, коли
він або проживає разом з дитиною, або є інші
докази регулярної участі батька у вихованні дитини. Міністерство праці та соціальної політики
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України у своєму листі від 19 травня 2009 р.
№ 5565/0/14-09/13 роз’яснює, що для підтвердження факту, що мати сама виховує дитину,
можуть служити, наприклад, такі документи,
як:
а) рішення суду про позбавлення відповідача
батьківських прав;
б) ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
в) акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації,
або акт обстеження комітетом самоорганізації
населення, в якому зі слів сусідів (при наявності
їх підписів в акті) підтверджується факт неучасті
батька у вихованні дитини;
г) довідка зі школи про те, що батько не бере
участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не відвідує
батьківські збори);
д) рішення органів опіки та піклування або
суду щодо виховання батьком дитини тощо.
Для підтвердження факту, що мати одна (тобто
без матеріальної батьківської підтримки) утримує дитину, можуть бути документи про те, що її
колишній чоловік не виплачує їй аліменти або є
боржником по сплаті аліментів. Факт надання
матеріальної допомоги на утримання дитини від
інших осіб, крім батька дитини, не має значення
для визначення статусу одинокої матері.
Однією з умов, передбачених ч. 3 ст. 184
КЗпП, є наявність в одинокої матері дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. В останньому випадку (за наявності дитини-інваліда)
під дитиною розуміється особа у віці до 18 років, тобто до досягнення нею повноліття, за умови, якщо така особа не набуває прав повнолітнього до досягнення нею відповідного віку
(наприклад, у зв’язку зі шлюбом). Таке визначення міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ.
Варто зауважити, що заборона на звільнення
з ініціативи роботодавця усіх вищевказаних категорій жінок не стосується випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли
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допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (див. Додаток).
При цьому під ліквідацією підприємства
мається на увазі припинення його діяльності,
при якому права і обов’язки підприємства не переходять до інших осіб. Тому на практиці виникають певні труднощі щодо працевлаштування
таких працівниць при відсутності правонаступників підприємства, що припинило свою діяльність. На ліквідаційну комісію або інший орган,
який проводить ліквідацію, в цьому випадку покладається обов’язок знайти робоче місце за фахом для працевлаштування зазначених робітниць у інших роботодавців.
Також законодавством не врегульовано питання щодо строків працевлаштування, правових наслідків у разі неможливості працевлаштування, якщо немає роботи за спеціальністю або
якщо працівник відмовився. На думку фахівців,
формулювання «звільнення з обов’язковим працевлаштуванням», означає, що перерва в часі
між звільненням і працевлаштуванням у цьому
випадку не допускається. Таким чином, працівницю в установленому порядку у визначений
день звільняють за п. 1 ст. 40 КЗпП з ліквідованого підприємства, а на наступний день її
мають взяти на роботу до іншого роботодавця.
Якщо працівниця відмовилася від працевлаштування без поважних причин, обов’язок роботодавця щодо її працевлаштування може бути визнано виконаним. Якщо роботодавець не в змозі
підшукати іншу роботу або працівниця відмовляється від працевлаштування на іншу роботу
з поважних причин (наприклад, за станом
здоров’я), у такого роботодавця немає іншого
виходу, ніж домовитися з такою працівницею
про її звільнення з інших підстав, наприклад,
можна порадити оформити за угодою сторін
(п. 1 ст. 36 КЗпП), оскільки термін ліквідаційного процесу підприємства не може бути нескінченним.
Зауважимо, що обов’язкове працевлаштування зазначених у ч. 3 ст. 184 КЗпП жінок здійснюється також у випадку їх звільнення після закінчення строкового трудового договору (за п. 2
ст. 36 КЗпП). Роботодавець зобов’язаний працевлаштувати таку жінку на цьому ж або іншо-
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му підприємстві відповідно до її фаху. Закінчення строку трудового договору фактично не дає
права власнику звільнити жінку. Він повинен
лише попередити її, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи не буде
допущена, що на період пошуку роботи може
перебувати вдома, що вона має з’явитися на підприємстві, коли знайдеться можливість її працевлаштування для продовження роботи або
для одержання трудової книжки і розрахунку по
заробітній платі (при працевлаштуванні на іншому підприємстві). У разі ж, якщо жінка відмовиться від працевлаштування за фахом без
поважних причин, вона може бути звільнена з
роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, незважаючи
на те, що після закінчення строку трудового договору пройшло два, три і навіть більше місяців.
Роботодавець має зважати, що не може бути
визнано, що роботодавець виконав обов’язок по
працевлаштуванню, якщо працівниці не була
надана на тому ж або на іншому підприємстві
інша робота або запропонована робота, від якої
вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я), про що йдеться у п. 9
Постанови № 9. На період працевлаштування
після закінчення строкового трудового договору за такими жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня
закінчення строкового трудового договору.
Ще одним аспектом питання є те, що законодавством не встановлений максимальний термін, протягом якого роботодавець повинен працевлаштувати робітницю по закінченні терміну
трудового договору. Тому, він може тривати і
більше трьох місяців, але вже без збереження за
працівницею середнього заробітку, проте перерва в часі між звільненням і працевлаштуванням у цьому разі також не допускається. Отже,
день працевлаштування має бути наступним
після дня звільнення працівника з роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП незалежно від того, коли
термін договору формально закінчився. Якщо
термін працевлаштування буде тривати більше
трьох місяців і це буде не вигідно для працівниці, то за таких обставин вона може подати письмову заяву про відмову від працевлаштування і
з нею мають бути припинені трудові правовід-
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носини на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у день подання цієї заяви.
Окрім цього, передбачені ч. 3 ст. 184 КЗпП
гарантії поширюються й на випадки звільнення
у зв’язку з закінченням строку договору зазначених у цій нормі працівників, якщо вони прийняті на сезонні роботи.
Варто також зауважити, що відповідно до
ст. 1861 КЗпП гарантії, встановлені ст. 184 цього
КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері. Зокрема, в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, а
також на опікунів (піклувальників), прийомних
батьків.

Обмеження звільнення
неповнолітніх працівників
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу
України, ч. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України
неповнолітньою вважається особа віком від 14
до 18 років. Зазначимо, що ст. 187 КЗпП визнано
рівність прав неповнолітніх у трудових правовідносинах порівняно з правами повнолітніх
працівників. У той же час ця норма на рівні закону легалізує пільги для неповнолітніх працівників у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці. Ці пільги
встановлюються як законами, так і підзаконними актами, зокрема колективними договорами
та угодами.
Варто нагадати, що ст. 189 КЗпП зобов’язує
роботодавців вести спеціальний облік неповнолітніх із зазначенням дати їх народження. Наявність такого обліку дає можливість окреслити
коло працівників, які на певну дату мають пільги як неповнолітні, а також дату, з якої той чи
інший працівник втрачає такі пільги у зв’язку з
досягненням повноліття.
Окрім цього, трудове законодавство з метою
соціального захисту встановлює обмеження
звільнення цієї категорії працівників з ініціативи
роботодавця. Зокрема, ст. 198 КЗпП передбачено, що звільнення працівників, яким не виповнилося 18 років, з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної
(міської) служби у справах дітей. При цьому
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звільнення з підстав, зазначених у п. 1 (при змінах в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутстві або перепрофілюванні підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату), п. 2 (при виявлені невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що
перешкоджає продовженню даної роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної
таємниці або скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на нього
обов’язків вимагає доступу до державної таємниці) та п. 6 (при поновленні на роботі працівника,
який раніше виконував цю роботу) ст. 40 цього
КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і
не допускається без працевлаштування.
Робота служб у справах дітей гарантується
спеціальним Законом України «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР з метою здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли
18-річного віку. Постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 30 серпня 2007 р.
№ 1068 затверджено Типове положення про
службу у справах дітей (далі — Положення
№ 1068). Відповідно до цих положеннями служба у справах дітей є структурним підрозділом
відповідної держадміністрації, що утворюється
її головою, є підзвітним і підконтрольним голові. Підпунктом 19 п. 4 Положення № 1068 передбачено, що така служба розглядає звернення
власника підприємства будь-якої форми власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника, якому не виповнилося 18 років.
Спеціальний порядок і строки розгляду таких
звернень та надання дозволу на звільнення неповнолітнього працівника законодавством не
передбачені. Терміни розгляду звернень громадян та юридичних осіб службою у справах дітей,
як структурним підрозділом відповідної державної адміністрації, встановлені Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від
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30 листопада 2011 р. № 1242. Згідно з п. 192 цієї
інструкції документи, в яких не зазначено строк
виконання, повинні бути виконані не пізніше
ніж за 30 календарних днів з часу реєстрації документа в установі, в який надійшов документ.
Роботодавець, який має намір звільнити неповнолітнього працівника, повинен враховувати
строки розгляду службою у справах дітей представленого ним обґрунтованого письмового
звернення про надання дозволу на звільнення
неповнолітнього працівника, особливо при
звільненні його за порушення трудової дисципліни, зважаючи на те, що згідно з ч. 1 ст. 148
КЗпП звільнення в порядку накладення дисциплінарного стягнення може бути застосоване
роботодавцем не пізніше 1 місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку, не рахуючи часу
звільнення працівника від роботи у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.
Тобто роботодавець має зважати, що звільнення неповнолітнього працівника, якщо на
це немає згоди служби у справах дітей, буде
вважатися незаконним, і такий працівник підлягає поновленню на роботі. Однак, у суду не
буде підстав виносити рішення про поновлення на роботі неповнолітнього працівника,
якщо згоду на його звільнення було отримано
роботодавцем і після звільнення. Суд, вирішуючи спір, може й сам зробити запит на таку
згоду.
Окрім цього, вимогами ч. 2 ст. 40 КЗпП передбачено, що звільнення з підстав, зазначених в
пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо
неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, а також ст. 198 КЗпП, звільнити неповнолітнього працівника з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП
роботодавець може лише тоді, якщо в певній ситуації, що склалася на підприємстві, по-іншому
відповідно до чинного законодавства він не
може вийти із цієї ситуації, тобто таке звільнення є єдиним способом вирішення проблемного
питання. Наприклад, звільнення неповнолітнього працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП можливе у випадку повної ліквідації підприємства, за п. 2 —
у разі якщо робота, яку виконує неповнолітній
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працівник, стала протипоказана йому за станом
здоров’я, а іншої роботи, яка була б йому не протипоказана за станом здоров’я, на підприємстві
немає.
Крім того, слід враховувати, що звільнення неповнолітнього працівника за підставами, передбаченими пунктами 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, допускається за умови обов’язкового подальшого
працевлаштування. Таким чином, такого неповнолітнього працівника слід працевлаштувати
до іншого власника пізніше наступного дня після
дня звільнення. Якщо ж роботодавець не вжив
відповідних заходів з працевлаштування такого
працівника, таке звільнення буде вважатися неправомірним і такий працівник підлягає поновленню на попередній роботі. Проте не завжди на
практиці є можливість поновити на роботі звільненого неповнолітнього працівника, незважаючи на ст. 198 КЗпП. Зокрема, неможливо поновити на роботі працівника, звільненого за п. 1 ст. 40
КЗпП у разі повної ліквідації підприємства.
Зауважимо, що обов’язок роботодавця щодо
працевлаштування звільненого ним неповно-
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літнього працівника виконано, якщо працівник
відмовиться від працевлаштування без поважних причин.
Наступною особливістю звільнення неповнолітніх працівників є також те, що укладений з
ними трудовий договір може бути розірваний не
тільки за ініціативою сторін такого договору,
але і на вимогу третіх осіб. Відповідно до ст. 199
КЗпП трудовий договір, зокрема, й строковий,
може бути розірваний на вимогу батьків (див.
Зразок), усиновителів та піклувальників неповнолітнього, а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль
за додержанням законодавства про працю, якщо
продовження дії даного договору загрожує
здоров’ю неповнолітнього працівника або порушує його законні інтереси. Варто зазначити,
що така вимога на звільнення неповнолітнього
має супроводжуватися наданням відповідних
доказів того, що продовження неповнолітнім роботи за даним договором буде створювати загрозу для його здоров’я або порушувати законні
інтереси.
Зразок

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-ПОЛІГРАФІЯ»
НАКАЗ
22.12.2014 р.

м. Харків

№ 211-п

Про звільнення з роботи
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити СОВУ Дениса Михайловича, розповсюджувача рекламних листівок ПАТ
«Харків-поліграфія», 21 грудня 2014 року на вимогу батьків (ст. 199 КЗпП України).
2. Бухгалтерії провести повний розрахунок з Совою Д. М. відповідно до чинного законодавства.
Підстава: Письмова вимога Сови М. С. (батька Сови Д. М.) щодо звільнення його сина
Сови Д. М. від 19.12.2014 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
22.12.2014 р.
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Макарова

Сова

Г. В. Макарова

Д. М. Сова
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Зауважимо, що при виникненні спору щодо
звільнення неповнолітнього працівника за підставами, передбаченими пунктами 1, 2 і 6 ст. 40
КЗпП, факт винятковості обставин, що стали
підставою для такого звільнення, а також відсутність поважних причин відмови від подальшого працевлаштування повинен доводити
саме роботодавець. Неповнолітній працівник в
установленому законом порядку має право
оскаржити своє звільнення в суді, якщо буде
вважати його неправомірним.

Обмеження звільнення
працівників, обраних
до профспілкових органів
Статтею 252 КЗпП та ст. 41 Закону України
«Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV з
метою забезпечення прав і законних інтересів
працівників, обраних до складу профспілкових
органів, керівниками профспілкових органів і
профорганізаторами підприємств, крім загального порядку, встановлені додаткові правила
щодо порядку звільнення з ініціативи роботодавця. Згідно із зазначеними нормами звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства (зокрема структурних підрозділів),
його керівників, профспілкового представника
(там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку,
допускається за наявності попередньої згоди
виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї профспілки
(об’єднання профспілок). Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до
складу профспілкових органів підприємства, не
допускається протягом 1 року після закінчення
строку, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що
перешкоджає продовженню цієї роботи, або
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається
працівникам у разі дострокового припинення
повноважень у цих органах у зв’язку з неналеж-
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ним виконанням своїх обов’язків або за власним
бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров’я.
Зазначені гарантії відповідно до ст. 32 Закону
України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.
№ 137/98 не застосовуються до осіб, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а також осіб, які
перешкоджають припиненню незаконного
страйку.
Крім загального порядку, законодавством
встановлені додаткові вимоги, що стосуються
звільнення за ініціативою роботодавця, й для
інших категорій працівників. Зокрема, депутат
місцевої ради може бути звільнений з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу із займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження
відповідний власник або уповноважений ним
орган письмово повідомляє не менш ніж за
15 днів відповідну місцеву раду. Про це йдеться
у ч. 3 ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93.

Працівники, що поєднують
роботу з навчанням
Ще одним з важливих аспектів проблеми
є розгляд питання про звільнення осіб, що поєднують навчання та роботу. Так, працівникам, які навчаються в середніх і професійнотехнічних навчальних закладах, під час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем
роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. Звільняти з роботи працівників-студентів (аспірантів, учнів) можна з тих же
причин, що й інших працівників підприємства.
Спеціальних обмежень у звільненні працівників цієї категорії законодавством не передбачено, крім випадку, коли з роботи звільняється
неповнолітній працівник-студент. Розірвання
трудового договору з неповнолітнім, зокрема й
строкового, можливе на підставах, наведених
вище.

№ 2 (86), 16 січня 2015

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Таким чином, питання звільнення пільгових
категорій працівників вимагає особливої уваги
та скоординованих дій роботодавців і кадровиків. Зокрема, слід дотримуватися чіткої процедури, як наприклад, у питаннях звільнення неповнолітніх чи жінок. Утім, правильне застосування низки норм трудового права дозволить
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правильно провести означені процедури та
уникнути у майбутньому спірних питань та судових розглядів.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
3 грудня 2014 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши в попередньому судовому засіданні справу за позовом громадянки Д. до командира військової частини А 2595, військової
частини А 2595 про скасування наказу про звільнення з роботи та про поновлення на роботі, за касаційною скаргою тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини
польова пошта В 3765 Захарченка С. В. на рішення Бродівського районного суду Львівської
області від 13 травня 2014 року та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 11 серпня 2014 року,
в с т а н о в и л а:
У квітні 2014 року громадянка Д. звернулася до суду з позовом до військової частини А
2595 та командира цієї частини, в якому, з урахуванням уточнень, просила суд скасувати
наказ командира військової частини А 2595 від 26 березня 2014 року в частині звільнення її
з роботи та поновити її на посаді завідувача складу складів квартирно-експлуатаційного
майна військової частини А 2595.
На обґрунтування вимог позивач, громадянка Д., посилалася на те, що наказом командира військової частини А 2595 їй було надано відпустку у зв’язку з доглядом за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з 31 грудня 2012 року по 28 жовтня 2015 року. Під час перебування у відпустці вона отримала повідомлення від 28 листопада 2012 року № 1/40/1115,
що згідно штату від 8 грудня 2012 року № 15/173-53 її посада завідувача складу складів
квартирно-експлуатаційного майна військової частини А 2595 скорочена, а вона виведена за
штат в/ч А 2595 з можливістю подальшого працевлаштування. 1 квітня 2014 року вона отримала повідомлення від 26 березня 2014 року № 1/40/84, що у зв’язку з проведенням часткової мобілізації в/ч А 2595 переведена на організацію і штати воєнного часу, а її з 26 березня
2014 року звільнено. З наказом про звільнення її ознайомлено не було і копію наказу вона
не отримувала. Вважає, що вказаний наказ є незаконним, оскільки у статтях 40 і 41 КЗпП
України передбачений вичерпний перелік підстав звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, а ч. 3 ст. 184 КЗпП України передбачено, що звільнення вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
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Рішенням Бродівського районного суду Львівської області від 13 травня 2014 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Львівської області від 11 серпня 2014 року,
позовні вимоги громадянки Д. задоволено.
Скасовано наказ командира військової частини А 2595 від 26 березня 2014 року в частині, що стосується звільнення громадянки Д..
Поновлено громадянку Д. на посаді завідувача складу складів військової частини польова пошта В 3765 (назва військової частини до 2 травня 2014 року А 2595). Рішення в частині
поновлення на роботі громадянки Д. допущено до негайного виконання.
У касаційній скарзі тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини польова пошта В 3765 Захарченко С. В. порушує питання про скасування оскаржуваних рішень
із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції, мотивуючи свою вимогу
порушенням судами норм процесуального права та неправильним застосуванням норм
матеріального права.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на наступне.
Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд
перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановленні в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про
достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Судами встановлено, що громадянка Д. була працівником Збройних Сил України і з 1
березня 2012 року займала посаду завідувача складу складів у військовій частині А 2595.
З 31 грудня 2012 року по 28 жовтня 2015 року громадянка Д. перебуває у відпустці у
зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Наказом командира військової частини А 2595 від 26 березня 2014 року № 72 громадянку Д. звільнено з роботи 26 березня 2014 року відповідно до ст. 7 КЗпП України, ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Згідно з довідкою від 28 квітня 2014 року № 1/40/239 військова частина А 2595 з 26 березня 2014 року переведена з штату № 15/173-53 (штати мирного часу) на штат № 1173-01
(штати воєнного часу).
Військову частину А 2595 з 2 травня 2014 року перейменовано у військову частину польова пошта В 3765.
Згідно з Указом в.о. Президента України від 17 березня 2014 року «Про часткову мобілізацію», який затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України
«Про часткову мобілізацію» військові формування переведено на організацію та штати
воєнного часу.
Відповідно до ст. 1 закону України «Про збройні сили України», Збройні Сили України —
це військове формування, на яке відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізація — комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної
економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути
загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
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Положеннями ст. 5 Закону України «Про збройні сили України» передбачено, що особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних
Сил України, які є громадянами України. Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодавством про працю.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Перелік посад,
що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом
України, а посад інших військовослужбовців — Міністерством оборони України. Окремі
військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони України, або
резервістами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України. Військові посади, передбачені штатами воєнного часу, при переведенні Збройних Сил України,
інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу підлягають заміщенню
резервістами або іншими військовозобов’язаними в порядку, визначеному Генеральним
штабом Збройних Сил України.
Згідно зі ст. 7 КЗпП України, особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах
з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного
ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють
у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41
цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників
за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються
законодавством.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України визначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП України, не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності
(крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи,
організації.
Згідно зі частинами ст. 492 КЗпП України, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках
змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі,
передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує
працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності
роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від
переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за
своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його
професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. Вказані вимоги не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці, пов’язаних з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період.
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Отже, законодавством додаткової (крім передбачених у статтях 37 і 41 КЗпП України)
підстави для припинення трудового договору у зв’язку із переведенням Збройних Сил України чи інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу не передбачено.
У зв’язку з чим, у разі переходу військових частин на штат воєнного часу всі працівники
(цивільні особи), які не підлягають переведенню на відповідні посади, підлягають звільненню на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку із скороченням штату цивільних посад.
Оскільки зазначена підстава звільнення належить до категорії підстав для розірвання
трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40 та 41
КЗпП України), то на звільнення за цією підставою розповсюджується заборона, передбачена ч. 3 ст. 40 КЗпП України щодо недопущення звільнення працівника з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.
Задовольняючи позовні вимоги, як суд першої інстанції так і суд апеляційної інстанції,
дійшли правильних висновків про те, що звільнення громадянки Д. з посади завідувача
складу складів військової частини А 2595 на підставі ст. 7 КЗпП України здійснено всупереч
вимогам закону, оскільки припинення трудового договору, укладеного на невизначений
строк, з підстави переведення Збройних Сил України чи інших військових формувань на
організацію і штати воєнного часу ні ст. 7 КЗпП України, ні іншими нормами законодавства
України (окрім ст. 40 КЗпП України) не передбачено.
При цьому, суди правильно вважали, що враховуючи те, що громадянка Д. перебуває у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, на неї поширюється гарантія, передбачена ч. 3 ст. 40 КЗпП України, яка передбачає, що не допускається звільнення
працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період перебування
працівника у відпустці.
Окрім того, ст. 184 КЗпП України передбачає, що звільнення вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179), одиноких
матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації
підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Встановлено й це вбачається з матеріалів справи, що оскаржувані рішення судів ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстав для їх зміни або
скасування не встановлено.
Доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують та зводяться до переоцінки
доказів, що не відповідає положенням ст. 335 ЦПК України, оскільки суд касаційної інстанції
позбавлений можливості встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені в рішенні чи відкинуті ним.
Відповідно до ч. 3 ст. 332 ЦПК України суд касаційної інстанції при попередньому розгляді справи відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави
для скасування судового рішення.
Керуючись ст. 332 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини польова пошта В 3765 Захарченка С. В. відхилити.
Рішення Бродівського районного суду Львівської області від 13 травня 2014 року та
ухвалу апеляційного суду Львівської області від 11 серпня 2014 року залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Прийняття на роботу
за правилами Трудового кодексу*
У минулому номері ми дізналися, які необхідні документи та відомості має подавати потенційний працівник під час працевлаштування за новим Трудовим кодексом, які існують критерії добору працівників, а також які умови трудового договору є основними, а які — додатковими. Наразі ж завершимо розгляд процедури
прийняття на роботу за правилами Трудового кодексу ознайомленням з можливістю встановлення випробування новому працівникові.

Попереднє випробування
Так, у новому Трудовому кодексі (далі — ТК)
правилам встановлення та проведення випробування й оцінювання його результатів присвячено цілий розділ. І хоча у ньому й міститься
лише три статті (так само, як і в поки що чинному Кодексі законів про працю України щодо випробування (далі — КЗпП)), але вони є значно
більшими за обсягом, чіткіше структурованими
та, відповідно, місткішими за змістом.
Для початку згадаємо основні принципи встановлення випробування — вони є наявними як
у КЗпП, так і у ТК. Так, як відомо, під час укладання трудового договору роботодавцем може
бути обумовлено попереднє випробування працівника з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Звісно, умова про випробування повинна бути застережена
при оформленні трудових відносин, але якщо за
чинним законодавством її було б достатньо зазначити у наказі про прийняття на роботу, то за
ч. 2 ст. 118 ТК вона обов’язково має бути зазначена й у трудовому договорі (нагадаємо, що, як
ми вже акцентували вашу увагу у минулому номері, за правилами нового ТК усі трудові договори мають бути укладені у письмовій формі). У
випадку ж відсутності цієї умови вважатиметься, що працівник прийнятий на роботу на загальних підставах — тобто без випробування.
Також і у КЗпП, і у ТК міститься перелік категорій працівників, яким випробування не вста-

новлюється. Але якщо ст. 26 КЗпП містить вісім категорій таких працівників, то у ТК цей
перелік розширено вже до дванадцяти. Так,
згідно з ч. 4 ст. 118 ТК попереднє випробування при прийнятті на роботу не встановлюється для:
1) осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
2) осіб, звільнених у запас із військової чи
альтернативної (невійськової) служби, які вперше стають до роботи протягом шести місяців
після такого звільнення;
3) працівників, переведених на роботу в іншу
місцевість чи до іншого роботодавця за попередньою згодою між роботодавцями;
4) працівників, обраних чи призначених на
посаду;
5) працівників — переможців конкурсного
відбору на заміщення вакантної посади;
6) працівників, які пройшли стажування при
прийнятті на роботу з відривом від основної роботи і за результатами стажування рекомендовані роботодавцю для прийняття на роботу для
виконання конкретної роботи чи зайняття відповідної посади;
7) осіб, які закінчили професійні навчальновиховні чи вищі навчальні заклади і вперше поступають на роботу по одержаній професії (спеціальності);
8) осіб, із якими укладається трудовий договір на строк до двох місяців (до чотирьох місяців — для заміщення тимчасово відсутнього

––––––––––––––––
Закінчення. Початок у № 1 (85).
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працівника, за яким зберігається місце роботи (посада);
9) вагітних жінок, працівників із сімейними
обов’язками, які мають дітей віком до трьох років;
10) осіб з інвалідністю, які приймаються на передбачені для них робочі місця, відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії;
11) попередньо замовлених фахівців;
12) в інших випадках, передбачених законодавством про працю.
Щодо строку випробування, то він і за КЗпП, і
за ТК не може перевищувати трьох місяців, а
для окремих категорій працівників (керівників
підприємств, установ, організацій, їх філій,
представництв та інших структурних підрозділів) — шести місяців.

Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі з поважних причин (наприклад,
внаслідок тимчасової непрацездатності), термін
випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів (ч. 3 ст. 27 КЗпП, ч. 2 ст. 119 ТК).
Цікавою є така новація ТК, як попередження
роботодавця працівником, якому було встановлено випробування, про його намір звільнитися
за власним бажанням. Як відомо, на працівників, яким встановлюється випробування, повною мірою поширюється трудове законодавствота умови колективного договору — винятком є лише те, що працівника може бути
звільнено як такого, що випробування не витримав. Відповідно, і вирішивши звільнитися за
власним бажанням, не маючи причин для звільнення у будь-який час, які викладені у ст. 38
КЗпП, працівник, який ще проходить випробування, але вирішив звільнитися за власним бажанням, має попередити про це робо-тодавця
за два тижні. Але це — за чинним законодавством, оскільки у ч. 3 ст. 119 ТК передбачено,
що до закінчення строку попереднього випробування працівник має право, письмово
попередивши роботодавця за три дні, при-

пинити трудові правовідносини за власним
бажанням.
Щодо результатів випробування, то їх регламентація майже ідентична як у КЗпП, так і у ТК.
Звісно, тут може бути лише два варіанти — працівник або витримав випробування, або ні.
І яким саме є результат попереднього випробування при прийнятті на роботу — визначає роботодавець.
Так, якщо протягом строку попереднього випробування буде встановлено невідповідність
працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець протягом цього строку вправі припинити трудові правовідносини, попередивши про
це працівника та виборний орган первинної
профспілкової організації (профспілкового представника), з викладенням причин такого рішення у письмовій формі за три дні (ч. 2 ст. 120 ТК).

Коли строк випробування закінчився, а працівник
продовжує працювати, то він вважається таким,
що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на
загальних підставах (ч. 1 ст. 28 КЗпП, ч. 4 ст. 120 ТК).
Також працівник вважатиметься таким, що
витримав випробування, у разі призначення чи
переведення його під час проходження попереднього випробування при прийнятті на роботу
на більш високу посаду або доручення виконання йому роботи, що вимагає більш високої кваліфікації (ч. 3 ст. 120 ТК). У чинному КЗпП відсутня аналогічна норма, проте цілком логічно,
що якби працівник був непридатним за результатами випробування для виконання роботи, на
яку його було прийнято, то навряд чи хтось з
роботодавців доручав би йому складнішу роботу
чи пропонував би зайняти вищу посаду.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»

У наступному номері читайте про особливості строкових трудових відносин
за правилами нового Трудового кодексу.
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Правила користування
службовим автомобілем
Зараз досить поширеним явищем на підприємствах, у рамках соціального пакету,
є надання службового автомобіля працівнику. Для врегулювання питань, пов’язаних з використанням автомобіля, рекомендується розробити правила використання службових автомобілів працівниками підприємства. Цей документ може
бути як самостійним локальним нормативним актом, так і видаватися як додаток
до Правил внутрішнього трудового розпорядку поряд з правилами користування
локальною мережею та Інтернетом, мобільним зв’язком тощо.
азвичай, підприємства надають корпоративний автомобіль працівникам, які займають певні керівні посади («директору
з виробництва», «директору фінансовому»),
або співробітникам, робота яких вимагає частих поїздок до клієнтів чи партнерів («менеджеру з постачання», «менеджеру із збуту» і т. п.).
Надаваний автомобіль може бути придбаний
підприємством у свою власність або використовуватися на умовах оренди чи лізингу. При
цьому відповідний працівник отримує довіреність від підприємства на керування автомобілем.

З

Етапи розроблення
1. Насамперед, необхідно визначити, які категорії працівників матимуть право користуватися службовим автомобілем. Це можуть бути
працівники, які багато часу проводять в поїздках до клієнтів, або топ-менеджери, яким службовий автомобіль надається відповідно до їх
грейду.
2. Потім визначаємося з матеріальними витратами на автомобіль і марками автомобілів
для кожної категорії працівників.
3. Далі приймаємо рішення про порядок придбання автомобілів для підприємства (оренда,
лізинг тощо) і порядок отримання автомобіля в
користування працівником.
4. Затверджуємо перелік витрат на утримання автомобіля, які оплачуються підприємством
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(наприклад, ліміти за паливо, оплата техобслуговування, витратні матеріали та ін.).
5. Формулюємо політику підприємства щодо
витрат, які не підлягають компенсації (наприклад, штрафи за порушення Правил дорожнього
руху).
6. Формулюємо політику компанії відносно
дорожньо-транспортної пригоди.
7. Визначаємося зі щомісячною звітністю
щодо автомобіля (подорожні листи, звіти про
використання коштів, наданих на відрядження
або під звіт, тощо).

Структура правил
Після виконання вищезазначених етапів розроблення, можна переходити до безпосереднього складання Правил користування службовим
автомобілем (див. Зразок).
При цьому, як свідчить практика, доцільно,
щоб у Правилах користування службовим автомобілем були наявні наступні розділи (звісно, їх
назви, як у наведеному прикладі, можуть відрізнятися, та й сам документ, залежно від конкретних потреб підприємства і його політики у цьому питанні, можна доповнювати окремими
іншими розділами чи, навпаки, виключити з
нього не функціональні).
Загальні положення. Зазначається призначення документа та цілі його розроблення.
Належність транспортних засобів. Визначається порядок придбання автомобілів.
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Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Валенсія»
Іванченко І. І. Іванченко
«12» січня 2015 р.
Правила використання службових автотранспортних засобів
працівниками ТОВ «Валенсія»
1. Загальні положення.
1.1. Ці Правила розроблені з метою забезпечення належного використання автотранспортних засобів, які є власністю ТОВ «Валенсія» (далі — підприємство) та надаються
працівникам підприємства з метою сприяння якомога ефективнішому виконанню працівниками посадових обов’язків.
1.2. Далі в цих Правилах термін «користувач» застосовується для позначення працівника,
якому підприємство надало автотранспортний засіб для виконання службових обов’язків.
1.3. Ці Правила обов’язкові до дотримання всіма користувачами.
2. Власність і реєстрація.
2.1. Автотранспортні засоби підприємства є власністю підприємства та зареєстровані на
ім’я підприємства.
3. Страхування.
3.1. Транспортні засоби підприємства застраховані відповідно до Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 р. № 1961-IV. Підприємство забезпечує страхування зареєстрованих на його ім’я автотранспортних засобів за програмою КАСКО.
4. Умови надання автотранспортних засобів підприємства.
4.1. Автотранспортні засоби надаються працівникам, робота яких має роз’їзний характер,
а також у разі службових поїздок працівників.
4.2. Право користування автотранспортним засобом, що належить компанії, надається на
підставі довіреності.
4.3. Для виконання службових обов’язків працівнику надається автотранспортний засіб
відповідно до посади, яку вій займає.
№
з/п
1.
2.

Категорія персоналу
Менеджери першої ланки
Менеджери із збуту, спеціалісти відділу обслуговування
клієнтів

Модель автомобіля
Шкода Октавія
Деу Ланос

4.4. На підставі рішення директора, одним автотранспортним засобом можуть користуватися кілька працівників. Черговість використання автотранспортного засобу кількома користувачами та порядок передачі ключів і реєстраційних документів на автотранспортний
засіб визначається відділом кадрів.
4.5. У разі виробничої необхідності працівник, за яким закріплений автотранспортний
засіб, зобов’язаний надати його в користування іншим працівникам підприємства.
5. Обслуговування та експлуатація автотранспортних засобів.
5.1. Утримання автотранспортних засобів:
5.1.1. Підприємство несе всі необхідні економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля.
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Зразок. Продовження
5.1.2. Автотранспортні засоби підприємства потребують бережного відношення та ретельного догляду, оскільки технічний стан і зовнішній вигляд автотранспортних засобів
формують уявлення про імідж підприємства.
5.1.3. Користувачі повинні слідкувати за тим, щоб довірений їм службовий автотранспортний засіб знаходився в чистому стані як ззовні, так і всередині.
5.1.4. Відповідальність за стан салону та багажного відсіку службового автотранспортного засобу цілком лежить на користувачеві, що експлуатує його.
5.2. Документація:
5.2.1. Для одержання автомобіля необхідно надати посвідчення водія.
5.2.2. Підприємство надає користувачеві такі документи:
— протокол перевірки технічного стану транспортного засобу;
— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
— довіреність на право керування автотранспортним засобом;
— страховий поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
5.3. Технічна експлуатація, обслуговування та ремонт:
5.3.1. Користувач зобов’язаний дотримуватися вимог інструкції з експлуатації автотранспортного засобу та рекомендації з перевірки технічного стану заводу-виробника.
5.3.2. Періодичність перевірки технічного стану встановлюється на підставі рекомендацій
заводу-виробника та сервісних книжок для кожного автомобіля індивідуально. Перевірка
технічного стану проводиться в спеціалізованих сервісних центрах, перелік яких визначається
керівництвом підприємства.
5.3.3. Користувачі провинні надавати автомашини для проведення перевірки технічного
стану в терміни, вказані в сервісній книжці.
5.3.4. Для проведення робіт з перевірки технічного стану необхідно дотримуватися такого порядку:
5.3.4.1. Секретар погоджує зі спеціалізованим сервісним центром час проведення робіт
з перевірки технічного стану, а користувач забезпечує транспортування автотранспортного
засобу до спеціалізованого сервісного центру до узгодженого терміну.
5.3.4.2. Порядок проведення робіт з ремонту автотранспортних засобів аналогічний порядку робіт з перевірки технічного стану автотранспортних засобів.
5.3.5. Користувач транспортного засобу зобов’язаний надати в бухгалтерію підприємства
фінансові документи про проведення перевірки технічного стану чи ремонту (рахунок,
замовлення-наряд, акт виконаних робіт, податкову накладну). Користувач несе відповідальність за своєчасне надання первинних документів про проведенні роботи.
6. Дорожньо-транспортні пригоди.
6.1. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди (далі — ДТП) користувач зобов’язаний
діяти відповідно до порядку, встановленого законодавством України, в тому числі Кодексом
України про адміністративні правопорушення, а також Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (далі — ПДР).
6.2. Про всі випадки пошкодження автотранспортного засобу в результаті ДТП чи протиправних дій третіх осіб користувач повинен негайно повідомити безпосередньому керівникові.
7. Забезпечення безпеки та відповідальність користувача.
7.1. Якщо відбулося викрадення автотранспортного засобу, необхідно негайно повідомити про це у найближче відділення міліції та безпосередньому керівникові.
7.2. Підприємство не компенсує вартість цінних речей і коштів, втрачених у разі вини
користувача.
7.3. Категорично забороняється керування транспортним засобом у стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння.
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Зразок. Закінчення

8. Порядок здійснення витрат на автотранспортні засоби.
8.1. Витрати користувачів, що компенсуються:
8.1.1. Для розрахунків за бензин використовуються паливні картки, дійсні до оплати на
автозаправній станції. Паливна картка видається лише користувачам автотранспортних засобів підприємства. Забороняється заправлення автомобілів у вихідні, святкові та неробочі
дні. Ліміт палива встановлюється наказом по підприємству.
8.1.2. Підприємство компенсує витрати, пов’язані з паркування на спеціальних місцях у
аеропортах і вокзалах, якщо працівник знаходився у відрядженні (відповідно до Положення
про службові відрядження).
8.1.3. Мийка автотранспортних засобів за рахунок підприємства може проводитися не більше
двох разів на місяць (компенсації підлягають не більше 150 грн за кожну мийку автомобілів)
8.2. Витрати, що не компенсуються:
8.2.1. Підприємство не компенсує витрати користувачів, пов’язані з порушенням ПДР
(штрафи).
8.2.2. Підприємство не компенсує витрати, не підтверджені документами відповідної форми.
8.2.3. Підприємство не оплачує витрати, пов’язані з використанням автотранспортного
засобу в особистих цілях.
9. Звіти.
9.1. Звіти з витрачання палива (подорожні листи), надаються користувачем в бухгалтерію
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.
10. Порядок заміни автотранспортних засобів підприємства
10.1. Заміна автотранспортних засобів підприємства здійснюється з періодичністю не
частіше одного разу на три роки (за винятком випадків, коли автомобіль після ДТП чи з інших причин не підлягає ремонту).

Страхування. Визначається порядок страхування автомобілів.
Умови надання автомобілів працівникам.
Зазначаються категорії працівників, яким підприємство надає в користування автомобіль,
марки автомобілів для зазначених категорій
працівників.
Експлуатація автомобілів. Зазначаються порядок перевірки технічного стану.
Дорожньо-транспортні пригоди. Зазначаються
вимоги до працівників у разі дорожньо-транспортної пригоди чи пошкодження автомобіля.
Порядок здійснення витрат. Зазначається перелік витрат, що компенсуються підприємством,
а також витрати, які підприємство не компенсує.

Звітність. Зазначаються форми звітності, які
надаються в фінансовий підрозділ у зв’язку з використанням службового автомобіля.
Заміна автомобіля. Визначається порядок
заміни службових автомобілів.
Правила користування службовим автомобілем затверджуються керівником підприємства,
а працівник, який буде користуватися службовим авто, має бути ознайомлений з цим документом під особистий підпис.

Тимур АЛІЄВ,
консультант
з кадрового діловодства

З наступного номера газети ви зможете дізнатися, як скласти Положення про кадрову
політику підприємства, де визначаються принципи роботи з персоналом
22
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УКАЗ
від 25 січня 2012 р. № 33/2012

Видавник:
Президент України

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування
(назва із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)

Набув чинності:
28 січня 2012 року

Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 18 травня 2012 р.
№ 333/2012, від 25 вересня 2013 р. № 529/2013, від 16 грудня 2014 р. № 933/2014

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
п о с т а н о в л я ю:
Остання редакція:
16 грудня 2014 року

Найсуттєвіше:
Згідно з останнім змінами,
нещодавно внесеними до
цього Указу, спеціальну перевірку не проходитимуть
громадяни, які призиваються на військову службу
за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, або залучаються
до виконання обов’язків за
посадами, передбаченими
штатами воєнного часу. Також орган, який проводить
перевірку, відтепер зобов’язаний надати інформацію, яка міститиме висновок
щодо того, чи є відомості,
що стали предметом перевірки, достовірними або
недостовірними та чи перешкоджають або не перешкоджають ці відомості зайняттю претендентом відповідної посади.

1. Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).
(стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;
подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із
цього Указу.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098 «Про обов’язкову спеціальну
перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців»;
пункт 40 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України»;
Указ Президента України від 9 червня 2006 року № 508 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;
Указ Президента України від 18 серпня 2006 року № 687 «Про внесення змін до Указу
Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;
Указ Президента України від 2 жовтня 2006 року № 810 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098»;
Указ Президента України від 30 квітня 2010 року № 589 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1098».
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 січня 2012 р. № 33/2012
ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
1. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених
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у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України,
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, громадян, які призиваються на військову службу
за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу) (далі — кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.
(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
Спеціальна перевірка відомостей при прийнятті на військові посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями у
разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану
здійснюється з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)
Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
11. Для цілей цього Порядку не вважається призначенням:
(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж
органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;
(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
2) призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної
влади (державному органі), що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади
(державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади
(державного органу), що припиняється;
(підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
3) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному
органі), на ту саму посаду за умови відсутності перерви у роботі при такому призначенні;
(пункт 11 доповнено підпунктом 3 згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
4) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному
органі), на посаду до цього ж органу або іншого органу державної влади (державного органу), що здійснюється в порядку просування по службі.
(пункт 11 доповнено підпунктом 4 згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
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2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника
керівника) відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого
самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування може визначити
відповідальні структурні підрозділи.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:
притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
наявності в особи корпоративних прав;
стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;
абзац сьомий пункту 4 виключено
(згідно з Указом Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.
5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така
згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.
У разі якщо кандидат претендує на посаду, щодо якої здійснюються заходи з очищення
влади (люстрації) відповідно до Закону України «Про очищення влади», разом із заявою про
призначення також подається письмова згода кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)
У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться
і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну
посаду не розглядається.
51. Кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, в
порядку переведення на посаду до іншого органу державної влади (державного органу),
органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із
поданням заяви про призначення.
(абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від
кандидата надсилає за місцем його роботи (служби), де востаннє проводилася спеціальна
перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду.
(абзац другий пункту 51 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
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Оформлення та надсилання такого запиту здійснюється з урахуванням положень абзацу
другого пункту 8 та пункту 9 цього Порядку.
Копія довідки про результати спеціальної перевірки надається відповідним органом державної влади (державним органом), органом місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з дня одержання запиту.
(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
6. Спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних
днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
у редакції Указу Президента
України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
7. Спеціальна перевірка проводиться:
1) Міністерством внутрішніх справ України — щодо відомостей про притягнення особи до
кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування
до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;
2) Міністерством юстиції України — щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб,
які вчинили корупційні правопорушення, та Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відомостей про кандидата;
(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
3) Державною фіскальною службою України — щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
(підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013,
від 16.12.2014 р. № 933/2014)
4) Міністерством охорони здоров’я України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської
міської державної адміністрації — щодо відомостей про стан здоров’я кандидата;
(підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
5) Міністерством освіти і науки України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації — щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого
звання.
(підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
від 25.09.2013 р. № 529/2013)
6) підпункт 6 пункту 7 виключено
(згідно з Указом Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби — інші центральні органи виконавчої влади.
8. Відповідний орган державної влади (державний орган) чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає (за
винятком випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку) до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності)
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запит про проведення спеціальної перевірки (далі — запит), підготовлений кадровою службою (іншим підрозділом) цього органу (форма 2, додається).
(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
від 25.09.2013 р. № 529/2013)
Запит підписується керівником відповідного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності — особою, яка виконує
його обов’язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних
справ України, а також посад, призначення на які здійснюється Президентом України,
надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до
органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) Главою Адміністрації Президента України (його заступником чи іншою визначеною ним посадовою особою Адміністрації Президента України),
а щодо кандидатів на зайняття посад інших членів Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів
України, — Міністром Кабінету Міністрів України (його заступником чи іншою визначеною ним посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України). Такий запит надсилається через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2,
додається).
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
у редакції Указу Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
10. До запиту додаються копії:
1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
11) письмова згода кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»;
(пункт 10 доповнено підпунктом 11 згідно з
Указом Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
2) автобіографії;
3) паспорта;
4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;
5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
6) медичної довідки про стан здоров’я;
7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена
законом.
Копії документів, зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту, надсилаються всім органам
(підрозділам), які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 – 9, надсилаються органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.
(абзац одинадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
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11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів).
(пункт 11 у редакції Указу Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки,
або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних
обов’язків, подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.
(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписана керівником органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних
обов’язків, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного
агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої
інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента
України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
Орган, що проводить перевірку, зобов’язаний надати інформацію, яка містить висновок щодо
того, чи є відомості, що стали предметом перевірки, достовірними або недостовірними та чи перешкоджають або не перешкоджають ці відомості зайняттю претендентом відповідної посади.
(пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента України від 16.12.2014 р. № 933/2014)
13. Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації,
зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується її керівником.
Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів,
зазначених у пункті 9 цього Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів
України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього Порядку, поданої
Національним агентством України з питань державної служби.
14. Довідка про результати спеціальної перевірки або копія довідки про результати раніше проведеної спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до
особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.
(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить
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спеціальну перевірку, надається можливість кандидату протягом п’яти робочих днів надати
письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, які
не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє кандидату
у призначенні (обранні) на посаду.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених
пояснень кандидата факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.
Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з
довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами
перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до
відповідного органу.
Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстав, зазначених
в абзацах другому та третьому цього пункту, можуть бути оскаржені до суду.
(пункт 15 у редакції Указу Президента
України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
16. Органи (підрозділи), які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від
кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову
відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.
(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
17. Пункт 17 виключено
(згідно з Указом Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012)
Глава Адміністрації
Президента України

С. Льовочкін

Форма 1
до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 р. № 33/2012
ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу,
яка претендує на зайняття посади,
пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Я,_______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________________________________________________________
(дата і місце народження)
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зареєстрований (зареєстрована) за адресою _________________________________________
_________________________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою _________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків* — __________________________
претендую на зайняття посади ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.
____ ____________ 20__ р.
__________________________
(підпис)

____________
* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це Державну фіскальну службу України і мають відмітку у паспорті).

(форма 1 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
від 25.09.2013 р. № 529/2013, від 16.12.2014 р. № 933/2014)
Форма 2
до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 р. № 33
(в редакції Указу від 18 травня 2012 р. № 333/2012)
_________________________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи,
яка претендує на зайняття посади,
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» просимо
подати до ________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади

__________________________________________________________________________________
(державного органу) чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,
відомості про _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,

__________________________________________________________________________________
дата і місце народження,
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__________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________________________
адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,

__________________________________________________________________________________.
місце роботи)

Додаток: копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.
___________________________________________
(посада керівника органу державної влади

___________________________________________
(державного органу) чи органу місцевого

___________________________________________

__________ __________________

самоврядування або іншої особи, яка направляє

(підпис)

(прізвище та ініціали)

___________________________________________
запит)

(форма 2 у редакції Указу Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)

Форма 3
до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України
від 25 січня 2012 р. № 33
(в редакції Указувід 18 травня 2012 р. № 333/2012)

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо
_____________________________________, який (яка) претендує на зайняття
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
(найменування посади та органу державної влади (державного органу)

__________________________________________________________________________________
чи органу місцевого самоврядування)

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та
Порядку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого
Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,
__________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)

організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про ________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали,
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__________________________________________________________________________________
дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)

який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ________________________________
__________________________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на
зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів
про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров’я,
військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших
документів
__________________________________________________________________________________
(зазначаються в разі наявності)

_________________________________________________________________________________.
Запити про надання відомостей про ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до __________________________________________________________________
(найменування органів (підрозділів)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Інформації, що перешкоджає зайняттю _____________________________________________
(прізвище та ініціали особи)

посади, пов’язаної з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування ________
_______________________________________ .
(не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

______________________________________
(посада керівника кадрової служби (іншого підрозділу)

______________________________________ _______________ ___________________________
органу державної влади (державного органу)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

______________________________________
чи органу місцевого самоврядування)

(форма 3 у редакції Указу Президента
України від 18.05.2012 р. № 333/2012,
із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 25.09.2013 р. № 529/2013)
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НАКАЗ
від 19 грудня 2014 р. № 398

Про затвердження Загального табеля (переліку)
форм державних статистичних спостережень на 2015 рік

Видавник:
Державна служба
статистики України

Набув чинності:
19 грудня 2014 року

З метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення
у 2015 році державних статистичних спостережень н а к а з у ю:
1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень
на 2015 рік, що додається.
2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити
оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень
на 2015 рік на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Остання редакція:
19 грудня 2014 року
В. о. Голови

І. М. Жук

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
перелік форм, необхідних
для проведення державних
статистичних спостережень.
По кожній формі, відповідно
до наказів про їх затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається, хто і
кому подає, та вказуються
строки її подання.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
19 грудня 2014 р. № 398

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА 2015 РІК
(Витяг)
ПЕРЕДМОВА
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік
(далі — Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності
інформації щодо проведення у 2015 році державних статистичних спостережень.
Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності,
анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних
спостережень (далі — форми).
Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів
місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов’язаною
із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені.
Перелік форм структурований відповідно до змісту. По кожній формі, відповідно до наказів про їх затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається,
хто і кому подає, та встановлюються строки подання.
З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Державної служби
статистики України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.
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Ринок праці
№
п/п

Найменування
форм

Індекс
форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк
подання,
вказаний на
бланку форми

Оплата праці та соціально-трудові відносини
3.

Звіт з праці
(07.08.2013 р.
№ 239)

1-ПВ

місячна

Юридичні особи, їхні
відокремлені підрозділи,
визначені за переліком органів
державної статистики

4.

Звіт з праці
(05.08.2014 р.
№ 224)

1-ПВ

квартальна

Юридичні особи, відокремлені Органу державної
підрозділи юридичних осіб
статистики за місцем
за переліком, визначеним
здійснення діяльності
органами державної статистики

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

5.

Звіт про кількісний 9-ДС
та якісний склад
державних
службовців
і посадових
осіб місцевого
самоврядування
(05.08.2014 р.
№ 224)

річна

Установи (організації), на
працівників яких поширюється
дія законів України «Про
державну службу» та «Про
службу в органах місцевого
самоврядування»

не пізніше 7
лютого

6.

Звіт про кількість
працівників, їхній
якісний склад
та професійне
навчання
(05.08.2014 р.
№ 224)

річна

Юридичні особи, відокремлені Органу державної
підрозділи юридичних осіб
статистики за місцем
за переліком, визначеним
здійснення діяльності
органами державної статистики

не пізніше 7
лютого

7.

Звіт про витрати на 1-РС
утримання робочої
сили
(07.08.2014 р.
№ 227)

один раз на
чотири роки

Юридичні особи, відокремлені Органу державної
підрозділи юридичних осіб
статистики за місцем
за переліком, визначеним
здійснення діяльності
органами державної статистики

не пізніше 7
квітня

34

6-ПВ

Органу державної
статистики за місцем
здійснення діяльності

Органу державної
статистики за
місцезнаходженням

не пізніше
7-го числа
після звітного
періоду
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БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

ОПЛАТА ПРАЦІ

Кадрова служба і бухгалтерія:
конфлікт чи взаємодія?
Усі структурні підрозділи підприємства в ході провадження ним господарської
діяльності так чи інакше взаємодіють між собою. Та, напевно, найбільш тісно між
собою взаємодіють кадрова і бухгалтерська служби, оскільки персонал (працівники) є найважливішим ресурсом будь-якого підприємства. Тому важливо, щоб така
взаємодія була продуктивною.
ідприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис. І хоча ця норма була закріплена у ст. 64
Господарського кодексу України лише у 2004
році, роботодавці, особливо у сфері малого та
середнього бізнесу, її активно втілювали у життя відразу з переходом до ринкової економіки.
У кадровому забезпеченні акцент робився на
тих, хто своєю працею приносить підприємству реальний дохід, а багато служб управління
бувало незаслужено або суттєво скорочено, а
то й скасовано зовсім, чи або ж їхні функції передавали на аутсорсинг. Та все ж таки кадрова
й бухгалтерська служби зуміли відстояти своє
право на існування в тій чи іншій формі майже
на кожному підприємстві.

П

Приклади спірних питань
Бухгалтерський облік повинен вестися на підприємстві безперервно з моменту його заснування і до повної ліквідації, тому без бухгалтерії
жодне підприємство існувати не може. А будьяке підприємство — це в першу чергу працівники, яких приймають на роботу чи звільняють,
які ходять у відпуски, хворіють тощо. Всі ці події
в межах трудового законодавства підлягають документуванню. Тому й у кадрової служби завжди
є робота. І без неї, як показує практика, також
важко. Більше того, працівникам виплачується
заробітна плата, оплачуються відпустки, лікарняні, надаються інші трудові та соціальні гарантії — все це також потребує належного документального оформлення як з боку бухгалтерії, так і
з боку кадрової служби. А для цього потрібно,
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щоб одна служба знала і розуміла, чим займається
інша і як її робота впливає на роботу другої.
У подальшому ми будемо розказувати кадровикам різні нюанси розрахунків з працівниками
з боку бухгалтерії і яку роль при цьому відіграє
кадрова служба. Та не думайте, що бухгалтери
завжди в усьому праві й лише у них є право вимагати у кадровиків робити так, щоб було вигідно бухгалтерії. Бухгалтери інколи також не
хочуть «перепрацьовувати», тому ви дізнаєтеся,
коли їх вимоги правомірні, а коли ні. Для початку наведемо кілька прикладів.
Так, під час останньої призивної кампанії до
бухгалтерії одного підприємства надійшов наказ про звільнення працівника за п. 3 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
у зв’язку з призовом на військову службу і виплату йому вихідної допомоги «відповідно до
ст. 44 КЗпП». Інший наказ на цю тему містив
вказівку «виплатити вихідну допомогу відповідно до умов колективного договору». Коли ж бухгалтер по зарплаті звернувся до умов колективного договору, то виявилося, що в ньому було
закріплено норму, що «у разі призову працівника на військову службу йому виплачується вихідна допомога відповідно до законодавства».
У той же час відомо, що вихідна допомога у
разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову)
службу за п. 3 ст. 36 КЗпП не може бути виплачена, тому що її виплата передбачена за рахунок
коштів держбюджету, а порядку її виплати
немає. А норма про її виплату, що залишилася у
ст. 44 КЗпП, визнана неконституційною. Така
допомога може бути виплачена лише на умовах,
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передбачених колективним договором. Але у
ньому має бути вказаний конкретний розмір, а
не відсильна норма «до законодавства», як це
було у наведеному випадку.
Інший приклад — Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) не забороняє працівникам йти у
відпустку з першого числа місяця. Але якщо ви
підготуєте такий наказ, то бухгалтерія може бути
«проти» і вимагатиме від вас різними способами
відправити працівника у відпустку пізніше або ж
буде «погрожувати» тим, що відпускні він отримає із запізненням. Справа в тому, що відпускні
слід виплатити за три дні до початку відпустки,
тобто якщо працівник йде у відпустку з першого
числа місяця, то відпускні необхідно виплатити
27 – 28 числа місяця, що передує місяцю, першого числа якого починається відпустка. Водночас,
за наведених обставин місяць, наприкінці якого
потрібно згідно із законодавством виплачувати
відпускні, ще не закінчився, але він вже входить
у розрахунковий період і заробіток має враховуватися у розрахунку відпускних. Разом з тим, на
дату, коли слід виплатити відпускні, даних про
заробіток за цей місяць ще немає, що може створити деякі незручності бухгалтерам, у випадку,
якщо після того, як буде виплачено відпускні,
виявиться, що в один з цих трьох днів працівник
або захворів, або прогуляв роботу і дані про зарплату є неточними. Доведеться проводити перерахунки, вносити зміни в звітність. А є бухгалтери, які взагалі «вимагають», щоб відпустка
працівників не виходила за межі місяця (так звані «перехідні» відпустки), щоб їм було простіше
відображати такі відпустки у звітності. Звісно,
насправді такі вимоги не мають жодних законодавчих обґрунтувань. Схожих прикладів багато і ми їх будемо аналізувати у наших наступних
статтях, оскільки збираємося протягом досить
тривалого часу раз на місяць знайомити вас з
найбільш вдалою політикою взаємодії кадровиків з бухгалтерами.

Що потрібно для «дружніх»
взаємовідносин
Найперше, що необхідно зробити для правильної взаємодії бухгалтерської та кадрової
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служби — це документально закріпити взаємовідносини між ними у Положенні про кадрову службу та Положенні про бухгалтерську
службу. Необхідно визначити, які документи і в
які строки одна служба надає іншій. Не може
бути так, що одна служба буде діяти хоч і в рамках законодавства та згідно з внутрішніми локальними актами, але автономно, оформляючи
ті чи інші документи, від яких залежать виплати
працівникам, і не повідомлятиме іншу про них.
Наприклад, у бухгалтерів дуже поширено вимагати накази керівника на право здійснення тих
чи інших операцій. Але не в усіх випадках до бухгалтерії може передаватися оригінал наказу —
іноді для підтвердження рішення керівництва
достатньо буде виписки з наказу чи його копії.
Після того, як буде визначено коло таких «спільних» документів, слід закріпити обов’язок з їх
складання у посадових інструкціях конкретних
відповідальних працівників і довести списки таких працівників до відома зацікавлених сторін.
Далі сторонам слід погодити перелік реквізитів, які повинні містити документи, що будуть використовуватися в роботі. Наприклад,
мінімальний перелік реквізитів, які повинні містити бухгалтерські первинні документи для надання їм юридичної сили, визначений у ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16 липня
1999 р. № 996-XIV і включає в себе:
— назву документа (форми);
— дату і місце складання;
— назву підприємства, від імені якого складено документ;
— зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
— особистий підпис або інші дані, що дають
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції.
Перелік реквізитів у кадрових документах набагато ширший, але якихось з наведених реквізитів може і не бути, а ті, що вимагає бухгалтерія у кадрових документах, зайвими не будуть.
І завершити документальні формальності з
координування роботи між кадровою і бухгал-
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терською службою можна узгодженням графіків документообігу в частині тих документів,
які потрібні для роботи обом сторонам. Обов’язок зі складання графіка документообігу в
бухгалтерії встановлений Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Складається він за формою, затвердженою Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженим наказом
Міністерства фінансів СРСР від 29 липня 1983 р.
№ 105.

Формальність — «ворог»
і кадровиків, і бухгалтерів
І бухгалтерії, і кадровій службі слід пам’ятати,
що і бухгалтерський, і кадровий облік не терпить
формальності у складанні документів. Пересвідчитися в цьому можна на прикладі, наведеному
вище щодо виплати вихідної допомоги при звільненні працівника за п. 3 ст. 36 КЗпП. З одного
боку накази були оформлені за зовнішніми ознаками правильно, але по суті вони не дозволяли
бухгалтерії провести нарахування і виплати.
Тому нагадаємо ще кілька норм КЗпП та Закону № 504, які потребують чіткого врегулювання
на рівні колективного (трудового) договору, до
підготовки якого залучаються і бухгалтерія, і кадрова служба, і щодо яких найчастіше бухгалтери
задають запитання.
1. Відпустки.
Конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки за роботу зі шкідливими й важкими
умовами праці встановлюється колективним
або трудовим договором залежно від результатів
атестації робочих місць за умовами праці й часу
зайнятості працівників у цих умовах для кожної
категорії працівників окремо. Відповідно до ч. 2
ст. 7 Закону № 504 тривалість такої відпустки не
може бути більше 35 календарних днів.
Відповідно до ст. 8 Закону № 504 конкретна
тривалість щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від
часу зайнятості в цих умовах:
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— окремим категоріям працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних
і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, — тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій
і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів
України;
— працівникам з ненормованим робочим
днем — тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором.
В обох випадках має бути вказано конкретну
тривалість відпустки на зразок «надається відпустка тривалістю 3 (три) дні» тощо, а не
«може надаватися» або «надається відпустка
тривалістю до 5-ти (п’яти) днів».
2. Оплата простою.
Відповідно до ст. 113 КЗпП час простою не з
вини працівника оплачується з розрахунку не
нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу). А скільки конкретно платити — вказується у колективному
договорі. Більше платити можна, менше —
ні.
Щодо оплати за час переведення в разі простою, то у ст. 34 КЗпП взагалі не визначено розміру оплати праці працівників у разі їх тимчасового переведення у випадку простою на іншу
роботу за їхньою згодою. Тут не встановлено ні
нижню, ні верхню межу оплати, тому слід вказати конкретний розмір.
3. Вихідна допомога.
Стаття 44 КЗпП визначає мінімальний розмір
вихідної допомоги, яка має виплачуватися працівникові в разі припинення трудового договору. Конкретний розмір допомоги також має бути
встановлений у колективному (трудовому) договорі.
4. Доплата за суміщення професій (посад).
Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, відповідно до ч. 2 ст. 105
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КЗпП, встановлюється на умовах, передбачених
у колективному договорі. Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145, якою
були запроваджені обмеження на розмір доплати, не застосовується. При цьому слід визначити, чи це буде фіксована сума, чи відсоток від
посадового окладу працівника, який суміщає
професію (посаду), чи відсоток від посадового
окладу працівника, посада якого суміщається.
Наприклад, слід вказати: «розмір доплати
за суміщення професій (посад) становить
25% посадового окладу працівника, посада
якого суміщається». Не варто писати на зразок
«розмір доплати за суміщення професій (посад)
становить 25% посадового окладу», коли не зрозуміло за якою посадою.
5. Оплата за роботу в нічний час.
Відповідно до ст. 108 КЗпП робота в нічний
час (ст. 54 КЗпП) оплачується у підвищеному
розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним
договором, але не нижче за 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний
час. Обов’язково має бути вказано конкретний
розмір доплати.
6. Оплата за роботу у вечірній час.
Доплата за роботу у вечірній час КЗпП не передбачена. Тому якщо підприємство має намір
доплачувати, то воно має визначати розмір доплати і години, за які проводиться доплата.
7. Розмір премій.
Для госпрозрахункових підприємств (крім
державного сектору) умови преміювання та розміри премій не встановлені. Тому підприємства
вправі самостійно вирішувати:
— базу преміювання (оклад, прибуток, результат роботи відділу тощо);
— розмір премії (5, 10, 15 і т. д. чи 100%) бази
преміювання чи фіксована сума;
— періодичність виплати премії (помісячно,
раз у квартал, раз на рік тощо);
— строки виплати премії (5 числа поточного
місяця чи 5 числа місяця, наступного за звітним,
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тощо). Але слід враховувати встановлені у
ст. 115 КЗпП строки виплати зарплати, складовою якої є премії.
8. Розмір авансу.
Розмір зарплати за першу половину місяця
(авансу) визначається 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 менше оплати за фактично
відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ст. 115
КЗпП). Для бухгалтерії простіше аванс виплачувати у фіксованій сумі чи у відсотках до тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
Інакше зарплату слід нараховувати практично
двічі на місяць.
9. Оплата часу відрядження.
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 (ст. 121 КЗпП). Тим не менш,
деякі підприємства все ж таки закріплюють у
колективних договорах чи наказах норму про
те, що час відрядження оплачується в розмірі
середнього заробітку. Деякою мірою так простіше, але протизаконно.
10. Профспілкові внески.
Профспілкові внески можуть утримуватися із
заробітної плати (доходу) працівника тільки за
його особистою заявою, а не на вимогу профспілки. Базу утримання, розмір утримань і строки
визначає тільки працівник (а не профспілка чи
підприємство тільки тому, що «так робили завжди»).

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Оптимізація штату персоналу:
структура, кількість,
підпорядкованість
Чи часто ми чуємо про «роздутість» штату персоналу підприємства? А як часто
виникають сумніви з приводу добору кадрів, якщо працівники не встигають у строки виконати свою роботу? А щодо структури підприємства: скільки їх має бути, хто
очолює, які професії слід обирати тощо? Впевнені, що це непоодинокі питання та,
на жаль, відповіді на них різні, не завжди точні. Отже, наразі з’ясуємо, що має знати кадровик, коли виникає необхідність оптимізації штату працівників на підприємстві.

Підвищити рентабельність бізнесу можна двома шляхами: збільшенням доходу та зниженням
витрат. Зрозуміло, що між двома цими шляхами
є певний зв’язок. Але очевидно, що конкурентна
боротьба за споживача та перенасиченість ринку товарами й послугами, наголошує на підвищенні ціни на продукцію в останню чергу, тому
одним із важливих способів підвищення ефективності бізнесу є зниження витрат на персонал.
У більшості випадків процедура має такі дії. По-
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перше, необхідно проаналізувати структуру витрат і обрати ті статті витрат, які максимально
підвищують вартість продукції. По-друге, слід
визначити, які статті витрат піддаються скороченню, і в яких межах можна ними управляти.
Одну зі статей витрат, яку можна скорочувати
в певних межах, є витрати на штат персоналу. Ці
витрати здебільшого містять не тільки фонд заробітної плати та відрахування з фонду оплати
праці (далі — ФОП), а також витрати на:
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— соціальний пакет і пільги для працівників;
— виробниче навчання та перепідготовку кадрів;
— добір кандидатів на роботу;
— безпеку діяльності підприємства;
— утримання робочих місць, включаючи вартість спецодягу, освітлення, опалення, прибирання робочих місць;
— інші витрати на персонал, специфічні для
кожного підприємства.

Тому, проводячи оптимізацію, скорочується не
тільки ФОП та відрахування з нього, але й всі
інші витрати, пов’язані з персоналом, про що слід
пам’ятати. Суть оптимізації полягає в тому, що
необхідно звести кількість персоналу, який працює на підприємстві, до мінімуму, при виконанні
двох обмежень: має бути забезпечено гарантовано якісне виконання заданої виробничої програми та витрати на персонал не повинні перевищувати певну, заздалегідь визначену, величину.

Ініціювання звільнення працівника внаслідок невідповідності займаній посаді через недостатню кваліфікацію або стан здоров’я, що
перешкоджають продовженню роботи, на підставі п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП). За цією статтею роботодавець може звільнити некваліфікованого
працівника, але зробити це дуже непросто.
Результатів атестації або відсутності у працівника диплома про спеціальну освіту недостатньо. Адже при прийнятті на роботу працівник
пред’являє документи про освіту, про професійну підготовку і, отже, роботодавцю був відомий рівень кваліфікації майбутнього працівника. Для перевірки відповідності працівника
посадовим обов’язкам призначається випробувальний термін, а якщо працівника в підсумку прийняли на роботу, значить, у нього є не-

обхідний рівень кваліфікації. Недостатню
кваліфікацію працівника або стан здоров’я необхідно підтвердити:
— наказом про догану, доповідними записками, актами про виявлені порушення, про позбавлення спеціальних прав (зокрема водійських
прав);
— медичним висновком лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії, що підтверджує стійке зниження
працездатності;
— висновками атестаційної комісії про непридатність працівника для виконання покладених
обов’язків (але якщо проведення атестації не передбачено законодавством, то її висновки — не
підстава для звільнення);
— актом відмови від переведення на іншу роботу. При звільненні за п. 2 ст. 40 КЗпП праців-
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нику необхідно запропонувати іншу роботу на
підприємстві. У разі незгоди на переведення
складається акт;
— протоколом засідання профкому, що підтверджує згоду профспілкового органу (за його
наявності) на звільнення працівника.
При звільненні за п. 2 ст. 40 КЗпП працівникові виплачуються: заробітна плата, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного
заробітку. У день звільнення провадиться остаточний розрахунок, працівникові видається
трудова книжка та копія наказу про звільнення.
Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, зокрема, якщо в день звільнення йому був виданий
листок непрацездатності (медична довідка), а
також у період перебування у відпустці, відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП, а також якщо він знаходиться на військових навчальних зборах
(ч. 11 ст. 29 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25
березня 1992 р. № 2232-ХІІ). Не допускається
звільнення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3 років (до 6 років), одиноких матерів, що мають дитину у віці до 14 років або
дитину-інваліда. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у разі
їх звільнення після закінчення строкового тру-
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дового договору. На період працевлаштування
за ними зберігається середня заробітна плата,
але не більше 3 місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ч. 3 ст. 184 КЗпП). Не
допускається звільнення батьків, які виховують
дітей без матері (у т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
опікунів (піклувальників), прийомних батьків
(ст. 1861 КЗпП).
Отже, процедура скорочення відбувається досить швидко та з відносно невеликими витратами (компенсації при звільненні). Але недоліків
у такому підході більше, ніж переваг. По-перше,
у разі швидких і жорстких скорочень є ризик помилки, яка може спричинити конфлікти роботодавця, як з персоналом, так і профспілками. Подруге, у разі, якщо мова йде про підприємство,
яке забезпечує у певному місті роботою досить
значну частину населення, то виникнення масового безробіття може вилитися в зростання соціального напруження в регіоні, а це, у свою
чергу, може відбитися й на відносинах з місцевою державною владою. По-третє, погіршується
моральний клімат у решті колективу — жорсткі
звільнення не додають співробітникам лояльності. А це в кінцевому рахунку позначається на
зниженні продуктивності праці.
Звільнення за ініціативою працівника — це
такі способи, при яких персонал звільняється
самостійно, за власною ініціативою, і завдання
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адміністрації — створити для цього певні умови. Найпростіший спосіб — тимчасово заборонити прийняття на роботу нових співробітників,
видавши відповідний наказ. При цьому буде
проходити природний спад персоналу: хтось
буде звільнятися з особистих мотивів, хтось захоче піти на пенсію тощо. Але, якщо плинність
персоналу на підприємстві не дуже значна, то
надто сильно на даний метод не варто покладатися.
Вихід на пенсію працівників, які досягли
пенсійного віку — теж один з варіантів природного вибуття. Зрозуміло, мова йде саме про добровільне рішення самого працівника – пенсіонера. Вихід на пенсію можна стимулювати
шляхом одноразових виплат таким працівникам, або участю в корпоративній пенсійній
програмі.
Отже, до мотивації звільнення з ініціативи
працівника віднесемо можливість:
— використання дострокових пільгових пенсійних програм;
— переведення частини персоналу в дочірні
структури;
— стимулювання звільнень за власним бажанням за рахунок привабливої системи компенсацій і підтримки при подальшому працевлаштуванні.
Управління чисельністю та витратами на персонал без проведення скорочень — найбільш
перспективний шлях для того, щоб уникнути
необхідності звільнення за ініціативою роботодавця. Наприклад, для тимчасових або сезонних
робіт краще використовувати строкові трудові
договори. Зрозуміло, користуватися цим інструментом слід дуже акуратно — треба бути готовим при необхідності обґрунтувати дійсність
тимчасового характеру. Також на певні роботи
можна залучати фахівців за договорами підряду,
а також задуматися про те, щоб частину функцій
взагалі передати на аутсорсинг.
У разі раптового настання кризи, коли потрібно різко скоротити витрати, можна перевести персонал на неповний робочий день або
неповний робочий тиждень. Однак, досвід застосування такого способу на підприємствах
говорить про те, що це дійсно крайня міра, що
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у перспективі не дуже ефективна. Неповний
робочий день або тиждень по суті своїй означає приховане безробіття з усіма супутніми їй
вадами.
Незаслужено забутий метод переведення
окремих підрозділів на внутрішній госпрозрахунок. Цей метод активно пропагувався в період
перебудови. Підрозділу встановлюється певний
фонд оплати праці за встановлений обсяг робіт,
і воно самостійно розподіляє цей фонд між
своїми працівниками. Тим самим підрозділ
моти-вується на позбавлення від неефективних
працівників. Важливо при цьому не урізати надмірно фонд оплати праці, тому що в такому випадку цей метод не буде працювати.
Застосовуючи методи скорочення чисельності, що перераховані вище, вирішуються два завдання: скорочуються витрати на персонал і одночасно забезпечується лояльність як тих, хто
залишився, так і колишніх співробітників. Зрозуміло, частина цих методів буває пов’язана з
додатковими витратами на здійснення програми скорочень, але вона дозволить уникнути недоліків, властивих скороченню штатів за ініціативою роботодавця.
Згідно зі ст. 64 Господарського кодексу України, підприємства самі визначають свою структуру, встановлюють необхідну чисельність персоналу і штатний розпис. У результаті проведення
оптимізаційних заходів щодо скорочення персоналу виникає необхідність реструктуризації підприємства. Залежно від кількості напрямів діяльності та відповідних працівників слід утворювати
(реорганізовувати) структурні підрозділи. На
сьогодні є лише державні норми щодо такого
утворення (постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179),
але законодавство не обмежує підприємства за
бажанням використовувати їх. Так, за чисельністю структурні підрозділи поділяються на:
1. Департамент, який утворюють для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності),
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координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не
менш як чотири відділи. У разі, коли чисельність
працівників департаменту перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність
працівників якого не перевищує 40 одиниць,
може мати не більше двох заступників, у тому
числі одного заступника, який не очолює відділ.
У разі, коли чисельність працівників департаменту становить понад 40 одиниць, директор
департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який
не очолює відділ (управління).
2. Управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління
входять не менш як два відділи. Самостійний
відділ утворюється з чисельністю не менш як
шість працівників. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління,
чисельність працівників якого не перевищує 16
одиниць, може мати одного заступника — начальника відділу. У разі, коли чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління може мати не
більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. Управління
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може бути самостійним або входити до складу
департаменту.
3. Самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань
за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з
чисельністю не менш як два працівники. Сектор
очолює завідувач.
4. Відділ у складі департаменту (управління) — структурний підрозділ, що утворюється
для виконання завдань за одним напрямом
(функцією) діяльності органу виконавчої влади,
з чисельністю не менш як п’яти працівників. Відділ очолює начальник.
У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися
сектор з чисельністю не менш як два працівники.
Такі сектори у складі департаменту та управління
утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу — понад мінімальну чисельність працівників самостійного
відділу.
Таким чином, кількість напрямів діяльності
та працівників підприємства визначає як і
чисельність структурних підрозділів, так і їх
найменування.
Що ж до конкретного визначення структурного підрозділу, то тут слід виходити саме з
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кількості відповідних штатних одиниць персоналу, тобто з необхідної чисельності.
Необхідна чисельність (Чн) — це кількість працівників, потрібних для виконання
виробничого завдання в установлений період часу в заданих організаційно-технічних
умовах. Необхідну чисельність часто називають «явочною»: це кількість людей, які повинні постійно знаходитися на своїх робочих
місцях. Однак працівники періодично відсутні
на робочих місцях з поважних (відпустки, хвороби, догляд за дітьми тощо) і неповажних
причин. З урахуванням цього, щоб забезпечити своєчасне виконання виробничих завдань,
підприємству доводиться наймати додаткових
людей.
Штатна чисельність (Чш) — це необхідна
чисельність з урахуванням коефіцієнта невиходів (Кн).
Чш = Чн × Кн
Звичайно ж для залучення тієї чи іншої кількості необхідного персоналу використовують
норми часу та виробітку, але зазвичай це робиться при створенні нової структури підприємств або взагалі підприємства. У даному
випадку ми виходили з того, що наше підприємство як і його структуру вже було утворено раніше, тому скорочення та злиття структурних підрозділів має відбуватися вже за допомогою
визначення остаточної кількості кадрів, що залишаються на підприємстві (наприклад, якщо
на підприємстві був відділ постачання з кількістю 7 осіб, у т. ч. його керівник, а після оптимізації залишилося 2 – 3 працівника, то доцільно
зробити сектор або ж взагалі вивести цих працівників з відділу, підпорядкувавши їх директору комерційному чи відповідному менеджеру).
Розглянемо приклад необхідної кількості бухгалтерів для створення структурного підрозділу.
Для підприємства з чисельністю персоналу до
500 осіб нормативну чисельність працівників
бухгалтерського обліку можна розрахувати за
формулою:
Чн = 5,195 × Ч пр 0,333 × N c.n. 0,166
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де:
Чпр — загальна чисельність персоналу на підприємства, тис. осіб;
Nc.n. — кількість самостійних структурних підрозділів на підприємстві, одиниць.
Тоді для підприємства, що має 14 структурних підрозділів із загальною чисельністю 425
осіб, чисельність бухгалтерів складатиме:
Чн = 5,195 × Ч пр 0,333 × N c.n. 0,166 = 5,195 ×
× 0,4250,333 × 140,166 = 6,06 ос.
Детальніше з тими чи іншими роз’ясненнями
щодо застосування формул для визначення кількості працівників можна ознайомитися у збірнику «Міжгалузеві норми чисельності працівників бухгалтерського обліку», затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. № 269, та
рекомендованого для застосування на всіх підприємствах, в установах і організаціях. У п. 11
«Загальної частини» зазначеного збірника зазначено, що норми чисельності розроблено залежно від трудомісткості типового складу робіт
і від чинників, що мають найбільший вплив на
їх величину. Звичайно ж слід розуміти, що робота бухгалтера може відрізнятися залежно від напрямку діяльності підприємства (чи-то сфера
послуг, торгівлі, або взагалі виробництво важкої металургії тощо). Тому міжгалузеві норми
завжди є рекомендованими, такими на яких
слід базуватися, але доводити їх для підприємства залежно від специфіки роботи.
Зверніть увагу на те, що часто при розрахунку кількості працівників утворюються дробові
значення. У такому випадку дробовий результат можна округлити до найближчого меншого цілого. У цьому випадку ми розуміємо, що
фактична інтенсивність праці працівників
дещо зросте, при чому темпи зростання можуть бути різними. Одна справа округлити 2,5
до 2,0, і зовсім інша — 45,5 до 45,0. Значне
збільшення навантаження можна компенсувати додатковими виплатами (наприклад, надбавкою «за інтенсивність праці»), але невелике підвищення, як правило, сприймають як
належне.
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Також, дробовий результат розрахунку можна
округлити до найближчого більшого цілого, наприклад, 8,5 до 9,0. Інтенсивність праці при
цьому дещо знижується. Для компенсації падіння інтенсивності працівникам визначають додаткові обов’язки, але незначне зниження, як
правило, залишають без уваги. І врешті-решт,
можна ввести до штатного розпису неповні
штатні одиниці — 0,25; 0,75 ставки тощо.
Отже, наостанок наведемо ще приклад скорочення штату персоналу. Підприємство Х
було виділено з підприємства А, ставши дочірнім. Чисельність персоналу становила на той
момент 83 особи. За результатами роботи за
перший квартал підприємство Х показало збиток від своєї діяльності. Під час виявлення
проб леми увагу слід сконцентровувати від
найбільшого до найменшого за чисельністю
підрозділу (тобто від найбільших до найменших фінансових витрат на кожний структурний підрозділ окремо). Наприклад, збитковим
виявився найбільший за чисельністю працівників структурний підрозділ — відділ збуту.
Його чисельність склала 28 осіб (33,7% від чисельності всього підприємства). Слід провести
оптимізацію штату персоналу цього відділу.
Для початку потрібно вибудувати алгоритм
діяльності підрозділу, який описуватиме розподіл функцій за співробітниками, і дозволить
проаналізувати їх навантаження. Крім цього,
необхідно зібрати та проаналізувати статистику виконання відділом робіт за попередні періоди, у тому числі — у розрізі фінансових результатів. Паралельно з цим провести оцінку
персоналу відділу, визначивши їх професійний
потенціал і здатність працювати інтенсивніше. У результаті таких дій можна виявити «тягових коней» і «баласт». Підсумком можуть
бути такі дії: скорочення «баласту» (із зазначенням конкретних кандидатур), при цьому
для зниження ризиків невиконання робіт активно залучати на виробничу практику студентів або учнів ПТУ відповідного фаху, які
могли б під контролем професіоналів виконувати нескладні роботи.
Далі слід розробити проектний метод поетапного управління роботами відділу, з чітким
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контролем дотримання планів його виконання,
наприклад, щотижневим. При успішному проведенні такого роду заходів, витрати на персонал скорочуються, а продуктивність праці збільшується.
Для визначення чисельності штату працівників за різними напрямами роботи слід використовувати відповідні міжгалузеві нормативи, наприклад: Міжгалузеві нормативи чисельності
працівників, зайнятих добором, розстановкою,
підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та
обліком кадрів, затверджені спільним наказом
Міністерства праці України (далі — Мінпраці)
та Міністерства економіки України (Мінекономіки) від 28 грудня 2000 р. № 361/7; Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь,
конструкторські і проектні організації), затверджені спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28 груд2000 р. № 361/7; Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються
економістами з праці, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 18 вересня 2006 р. № 342; Міжгалузеві норми часу працівників, що виконують роботи з діловодства, затверджені наказом Міністерства
праці та соціальної політики України 1 січня
2007 р. № 512 та інші.
І останнє. Запам’ятайте, оптимізація чисельності персоналу — це непростий і болісний інструмент скорочення витрат підприємства.
Якщо застосовувати його виважено, після всебічного аналізу поточної ситуації та прогнозу
наслідків — він буде ефективно працювати та
давати очікувані результати. Але ще краще було
б вибудувати організаційну структуру та систему управління підприємством таким чином,
щоб можна було попереджати ситуації, коли потрібно скорочувати чисельність персоналу.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства,
завідувач відділу продуктивності
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Принципи організації
та проведення співбесіди
Прийняття на роботу нового співробітника — це відповідальне заняття як для роботодавця, так і для самого майбутнього працівника. Початком цього нелегкого
процесу є співбесіда з претендентом на вакантну посаду — адже під час співбесіди
складається і перше враження про кандидата, і саме вона допомагає зрозуміти,
наскільки ця людина підходить підприємству. Якщо ви погано проведете співбесіду, то посада може виявитися незайнятою або зайнятою непрофесіоналом. А ось
у разі правильної організації бесіди з претендентами з великою ймовірністю можна знайти саме того, кого шукали.

Види співбесід:
переваги та недоліки
Існує кілька видів проведення попередніх
співбесід, серед яких найбільш поширеними є:
1) Індивідуальна співбесіда (або співбесіда
«тет-а-тет»).
Під час такої співбесіді кадровик проводить з
кожним претендентом особисту бесіду, при якій
встановлюється довірливий контакт. Однак є й
мінус такого виду співбесіди — інтерв’юери починають суб’єктивно оцінювати чергового кандидата, отримавши враження від попередніх
претендентів, а тому кожен наступний кандидат
може бути розцінений або занадто «хорошим»,
або ж навпаки, вкрай «непідходящим».
2) Групова співбесіда.
Групові співбесіди бувають двох видів:
а) один інтерв’юер (наприклад, кадровик, менеджер з персоналу, безпосередній керівник або
і сам роботодавець) спілкується з групою кандидатів;
б) декілька співробітників підприємства проводять співбесіду з одним кандидатом.
Групова співбесіда дає чудову можливість подивитися, як претендент поводить себе в колективі, чи може він керувати собою, а також оцінити його поведінку в стресових ситуаціях.
Більшість починає нервувати, проявляти агресію або роздратування, а на позиціях, які, наприклад, передбачають спілкування з людьми,
це є неприпустимим.
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Також групову співбесіду проводять, коли
кандидата на певну посаду необхідно перевірити на наявність вузькопрофесійних знань, які
кадровий працівник не може визначити сам.
Для цього запрошуються співробітники відділу, для якого підбирається кандидат.
Співбесіда такого плану має бути правильно
організована і має допомогти виявити професійні та особисті характеристики кандидата на
посаду.
3) Попередня співбесіда.
Метою такої співбесіди є отримання додаткової інформації про здобувача ще до повної співбесіди і передбачає первинне «відсіювання» з
метою відбору із загальної маси кандидатів тих,
які в подальшому будуть проходити індивідуальні бесіди.
Існує безліч різновидів попередньої співбесіди, наприклад:
а) телефонна — тобто яку можна провести по
телефону, це допомагає заощадити час менеджерів з персоналу, позбавляючи їх від відвідин
великої кількості претендентів;
б) очна — проводиться в офісі, під час якої претендент заповнює анкету. Далі по наданій інформації особу оцінюють за тими якостям, які важко
визначити у телефонній розмові. Для попередньої співбесіди необхідно визначити важливі
питання, на яких при оцінці претендента акцентується увага. Якщо, наприклад, вам необхідний
працівник, діяльність якого пов’язана з регуляр-
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ними відрядженнями, то необхідно з’ясувати на
першому етапі переговорів, чи підходить кандидат на цю посаду;
в) письмова— в ході цієї співбесіди претендентам електронною поштою надсилаються завдання, за результатами яких проходить первинний відбір для подальшого визначення найбільш
підходящих кандидатів для підприємства.
4) Відбіркова співбесіда.
Відбіркова співбесіда — це продовження і розвиток обов’язкової зустрічі, яка відбувається між
роботодавцем і його потенційним працівником.
В інтерв’ю включаються питання, які виявляють
уміння і навички працівника. На сьогодні з цією
метою часто використовується метод оцінки
особистості потенційного працівника.
Грамотно підготовлена і проведена відбіркова
співбесіда переслідує три основні цілі, а саме:
а) отримати інформацію про мотиви і поведінку кандидата, щоб дати правильну оцінку
його особистості;
б) перевірити фактичні дані, які кандидат повідомив про себе, а також цінність і прийнятність його досвіду й кваліфікації;
в) надати кандидату інформацію про пропоновану роботу і підприємство.

Етапи підготовки
До співбесіди варто підготуватися заздалегідь. Ви повинні правильно оцінити потенційного працівника та прийняти відповідне рішення, а кандидат — показати свою кваліфікацію й
можливість скласти своє враження про майбутнього роботодавця, а також отримати інформацію про роботу на даному підприємстві в цілому.
Природно, що кожен хоче залишити приємне
враження, навіть якщо претендент не підходить
роботодавцеві.
Оцінити здібності та навички кандидата —
надзвичайно важливе завдання, адже від якості
роботи відділу кадрів залежить дуже багато. Кадровик — це людина, яка не тільки досконало
має розбиратися у всіх нюансах роботи конкретного підприємства і посади, щодо якої ведеться
співбесіда, але й може грамотно підготуватися
до співбесіди, правильно вибудувати розмову і,
найголовніше, зробити неупереджені та точні
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висновки за результатами співбесіди. При підготовці до проведення співбесіди, слід чітко визначитися, який саме фахівець потрібен підприємству, що очікується від кандидатів і які умови
праці їм можна запропонувати.
Попередньо ми складаємо програму співбесіди з кандидатом. Вона залежить від кількості
кандидатів на ту чи іншу позицію; від виду співбесіди (попередня, проміжна або остаточна
співбесіда з керівництвом підприємства).
Після цього потрібно поетапно вирішити кілька важливих питань:
1. Визначити точно час і місце проведення
співбесіди. Краще, якщо місцем проведення
співбесіди буде окремий кабінет, тоді ніхто не
буде заважати зосередитись на розмові. Щоб
інші кандидати під час очікування своєї черги
не відчували дискомфорту, для цього в коридорі
потрібно передбачити місця для сидіння, можливо — розкласти проспекти з інформацією про
підприємство та продукцію, що ним випускається,
чи послуги, які надаються. Бажано заздалегідь
призначити кожному кандидату точний час
співбесіди, щоб виключити занадто довге очікування. Тривалість співбесіди зазвичай становить 20 – 30 хвилин, але може бути й іншою, залежно від обставин.
2. Скласти точний список кандидатів на
співбесіду і повідомити їх про конкретний
час і місце її проведення.
3. Підготувати необхідну інформацію для
кандидатів: конкретні вимоги до кандидата, посадова інструкція, опис умов праці,
інші необхідні документи. Зверніть увагу, що
якщо більшість з перелічених документів бажано, щоб були наявними під час співбесіди, то посадова інструкція має бути обов’язково (перед
цим, за можливості, ще раз уважно вичитана й
при необхідності — відкоригована) — адже саме
у ній містяться основні обов’язки за відповідною
посадою і одразу ознайомивши з нею кандидата
вам обом буде простіше зрозуміти, чи підходять
його навички, вміння, освіта тощо для вакантної посади.
4. Створити анкету з описом вакансії і вимогами до працівника, що займає її. Можна
включити рекомендовані: стать, вік, вимоги до
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освіти, функціональні обов’язки фахівця, необхідні ділові якості (вміння працювати в команді,
гарна пам’ять, аналітичні здібності тощо) і особистісні (акуратність, стресостійкість, самостійність, відповідальність і т. д.).
Інколи співбесіду доводиться проводити не з
однією людиною, тому потрібно приготувати
список питань, які потрібно буде поставити кожному з кандидатів. До того ж, щоб не сплутати
отриману інформацію, можна виокремити для
кожного кандидата певні графи, в які й записувати їх відповіді або власні нотатки. Звісно, перед зустріччю з кандидатами варто ознайомитися з їх резюме й зробити позначки для
уточнення незрозумілих моментів. Можна навіть підготувати невелику кількість запитань
для співбесіди і дати їх кандидату, а потім перейти до обговорення його відповідей, уточнюючи деталі. Подібна «анкета для співбесіди» до-

зволить вести розмову за чітко визначеним
планом і не витрачати час даремно.

Типові запитання
Перш ніж перейти до складання списку запитань, потрібно визначити для себе цілі, які ставляться перед співбесідою. Найголовнішим у
співбесіді є отримання, при можливості, найбільш повного і правильного враження про кандидата.
Вчені систематизували понад 400 питань, які,
зазвичай, задають на співбесіді. Як виявилося,
на практиці інтерв’ю найчастіше зводиться до
10 – 20 стандартних питань і декілька додаткових, залежно від специфіки конкретної вакансії.
Наведемо декілька типових запитань, які використовують майже всі роботодавці, а також пояснимо, які якості потенційного працівника ці запитання дозволяють оцінити (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

№
з/п

Питання

1.

Якою була Ваша остання робота?

Загальне враження про кандидата.

2.

Як Ви отримали попередню роботу?

Ініціативність.

3.

Які Ваші основні досягнення?

Орієнтація на професіональне зростання.

4.

Які були Ваші помилки на минулій роботі?

Чесність, відповідальність.

5.

Що Вам подобалося на попередній роботі, а що — ні?

Ставлення до діяльності.
Подобаються — сильні сторони кандидата,
не подобаються — слабкі сторони.

6.

Як Ви гадаєте, що спонукає людей працювати добре,
ефективно?

Мотиватори.

7.

Хто такий успішний працівник?

Виявлення орієнтації на процес чи результат роботи.

8.

Чи було щось, що викликало у Вас труднощі в минулій
роботі? Якщо так, то яким чином Ви з ними справлялися?

Як вирішує проблеми, бачить труднощі.

9.

Що для Вас важливо в роботі?

Мотиватори, прагнення/уникнення.

10.

Що Ви чули про наше підприємство?

Наявність чи відсутність ґрунтовної підготовки до
співбесіди, схильність до аналізу інформації.

11.

Припустимо, ми Вас прийняли на роботу —
опишіть свій перший робочий день.

Активність/пасивність.

12.

Який колектив працює найбільш продуктивно?

Вимоги до колективу, прагнення/уникнення.

13.

Який, на Вашу думку, найбільш типовий конфлікт
у колективі?

Ставлення до конфлікту.

14.

Хто такий хороший керівник?

Вимоги до керівника, прагнення/ уникнення.

15.

На Вашу думку, як би Вас описав Ваш минулий керівник?

Узгоджується/не узгоджується з самооцінкою.
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Проведення співбесіди
Після того, як програма складена й кандидатів запрошено на зустріч, можна приступати до
безпосереднього проведення співбесіди.
Потрібно побудувати розмову таким чином,
щоб більшу частину часу, відведеного для співбесіди, говорив претендент, а для цього необхідно у людини викликати прихильність до себе,
створити атмосферу довіри. Досвідчені кадровики просять кандидатів сідати на стілець (крісло, диван), що стоїть збоку від столу і часто розташовуються поруч з кандидатом. На думку
психологів, це демонструє людині дружелюбність і повагу з боку співрозмовника. Таке розташування дозволяє фахівцю добре бачити очі
та жести кандидата і створює у останнього відчуття власної значущості, свободи й природності поведінки, стимулює відкритість й щирість у
відповідях на питання.
Фахівці не рекомендують відразу ж задавати
питання про компетенції кандидата. Найкраще
спочатку задати кілька загальних питань на відсторонені від майбутньої бесіди теми.
Потім варто трохи розповісти про діяльність
підприємства, про специфіку роботи на посаді,
на яку претендує кандидат. Такий підхід необхідний для того, щоб вивести співрозмовника на
важливу розмову про його професійні та особистісні якості. Після цього можна перейти до питань про освіту, кваліфікацію, попередній досвід
роботи, особисті якості, вміння та навички кандидата.
Далі слід запитати, що саме його приваблює
на підприємстві та вакантній посаді, на яку він
претендує.
Потім потрібно з’ясувати, чи задоволений
кандидат своєю кар’єрою і темпами її розвитку.
На завершення бесіди дізнайтеся думку про по-
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переднє місце роботи, чому вона його не влаштовує чи не влаштовувала.
Ну і звичайно, окрім загальних питань, необхідно поставити ще кілька контрольних, в яких
варто торкнутися знань у вузькій сфері. Особливо це стосується таких професій, як лікарі,
бухгалтери, програмісти, технологи, юристи
і т. д., які може задавати фахівець у спеціалізованій галузі. Якщо людина і справді займалася
цим, вона зорієнтується у відповідях, а якщо ні,
то скаже щось невизначене або просто надасть
невірну відповідь.
Задайте й питання щодо функцій та обов’язків
на попередній роботі претендента на посаду.
Нехай кандидат розповість вам про свої конкретні зобов’язання, а ви потім поставите йому
кілька уточнюючих питань: який результат був
досягнутий, скільки людей брало участь у певному проекті тощо. Особа, яка реально працювала над конкретним проектом або виконувала
певну роботу, без зусиль згадає потрібні вам деталі й вони не будуть суперечити один одному.
Також не забувайте, що багато хто з кандидатів воліє «прикрасити» свої навички. Наприклад, претендент на посаду вказує в резюме
«відмінне знання англійської мови», а при особистій зустрічі не може вільно розповісти про
себе англійською, коли його про це просять.
Проте, якщо перевірка даного навику не займе
багато часу, то як бути з іншими? Для цього існують спеціальні тестові завдання, які повинен
заздалегідь підготувати керівник конкретного
підрозділу підприємства, й професіонал має їх
не лякатися, а успішно впоратися з їх вирішенням. Усі методи оцінки кандидата повинні бути
підібрані таким чином, щоб можна було отримати максимум інформації про кожного претендента на вакантну посаду (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Вимоги

Об’єкт оцінки

Методи

Професійні знання

Знання, вміння, навички, необхідні для виконання
робіт, що входять у посадові обов’язки

Інтерв’ю, тест-завдання, робоче
завдання

Ділові якості

Відповідальність, самостійність,
дисциплінованість, інше

Інтерв’ю, експертні оцінки, ділові
ігри, логічні задачі

Індивідуально-психологічні
якості

Рівень інтелекту, мислення, пам’ять

Психодіагностика
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Аналіз результатів
Найскладніше, що вам належить зробити —
це прийняти рішення про зарахування на роботу конкретної особи на підставі аналізу результатів співбесіди. Заведіть на кожного кандидата
окремий файл, в якому зазначте основні підсумки — це допоможе вам швидко і легко зорієнтуватися у великій кількості претендентів на посаду.
Найперше, вкажіть відповідність кандидата
вашим головним вимогам. Як правило, це освіта,
наявність професійних знань, досвід роботи, комунікативні навички, загальний рівень інтелекту тощо. Відмітьте наявність або відсутність у
кожного з кандидатів вказаних якостей. Потім,
на підставі записів, зроблених під час співбесіди,
необхідно проаналізувати отриману інформацію.
При цьому треба враховувати і свої особисті враження від спілкування з кандидатами, адже для
цього і проводилася співбесіда.
Ви можете оцінити всіх кандидатів на посаду,
використовуючи певну шкалу.

Так, наприклад, можна використовувати п’ятибальну систему оцінки:
5 «Відмінно»
4 «Добре»
3 «Задовільно»
2 «Погано»
1 «Дуже погано»
Але пам’ятайте, що не слід проводити оцінку
кандидата в процесі самої співбесіди. Найкраще
всі висновки робити тільки після її закінчення, з
«ясною» головою, проаналізувавши та впорядкувавши усі дані, щоб не втратити важливі деталі.
Коли ж рішення прийнято — вже не вагайтеся,
повідомляйте про це керівникові, обраному кандидатові на вакантну посаду й оформлюйте усі
необхідні документи для прийняття на роботу
нового працівника.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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.

У вищому навчальному закладі проведена позачергова атестація деяких
працівників, за результатами якої старшого викладача кафедри іноземних мов
визнано таким, що не відповідає займаній посаді. Як оформити звільнення
цього працівника?
За п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП).
Згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП трудовий договір,
укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема,
у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної
роботи.
Як роз’яснив Пленум Верховного суду України
у п. 21 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9,
суд може визнати правильним припинення трудового договору в тому разі, якщо встановить,
що воно проведено на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (стійкого
зниження працездатності) працівник не може
належно виконувати покладені на нього трудові
обов’язки чи їх виконання протипоказано за
станом здоров’я або небезпечне для членів трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо перевести, за його згодою,
на іншу роботу. Не можна визнати законним
звільнення з цих підстав лише з мотивів відсутності спеціальної освіти (диплома), якщо відповідно до чинного законодавства наявність її не є
обов’язковою умовою виконання роботи, обумовленої трудовим договором. Висновки атестаційної комісії щодо кваліфікації працівника
підлягають оцінці у сукупності з іншими доказами по справі.
Тобто підставою для звільнення працівника
за п. 2 ст. 40 КЗпП є виявлена невідповідність
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працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації.
Слід звернути увагу, що звільнення за п. 2
ст. 40 КЗпП допускається:
— за умови відсутності вини працівника у неналежному виконанні своїх трудових обов’язків;
— якщо неможливо перевести працівника, за
його згодою, на іншу роботу;
— лише за попередньою згодою виборного
органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Законом України «Про освіту» від 23 травня
1991 р. № 1060-XII передбачена атестація педагогічних працівників (ч. 4 ст. 54 цього закону). Частиною 6 ст. 55 Закону України «Про
вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII встановлено, що педагогічні працівники проходять
атестацію кожні п’ять років. А Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти
і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, передбачена можливість проведення позачергової
атестації педагогічного працівника, серед іншого, за поданням керівника, педагогічної ради
навчального закладу чи відповідного органу
управління освітою у разі зниження ним рівня
професійної діяльності (абз. 1 п. 1.9. розділу І).
Підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи є рішення атестаційної комісії,
яке оформлюється протоколом.
Звільнення працівника оформлюється наказом, у якому як причину звільнення зазначають —
«у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній
посаді внаслідок недостатньої кваліфікації», а підставою — протокол атестаційної комісії (див. Зразок).
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НАКАЗ
12.01.2015 р.

м. Київ

№ 8-п

Про звільнення
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити КОЦЮБУ Раїсу Олександрівну, старшого викладача кафедри іноземних мов,
12 січня 2015 р. у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
2. Виплати Коцюбі Р. О. вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку відповідно до ст. 44 КЗпП України.
Підстави: 1. Рішення атестаційної комісії (протокол від 30.12.2014 р. № 28).
2. Акт про відмову Коцюби Р. О. від переведення на іншу роботу від 05.01.2015 р..
3. Згода профспілкового комітету (протокол від 06.01.2015 р. № 2).
Директор

Яроцький

О. Г. Яроцький

З наказом ознайомлена:
12.01.2015 р.

Коцюба

Р. О. Коцюба

Внаслідок падіння виробництва на підприємстві стало неможливим утримувати
попередній штат працівників, тому прийнято рішення про істотне скорочення їх
чисельності. Усі наявні можливості для його уникнення вже використано. Які
органи обов’язково потрібно повідомити про масове вивільнення працівників?
Первинні профспілкові організації та територіальні органи Державної служби зайнятості України.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV у разі, якщо
роботодавець планує звільнення працівників з
причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку
з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми
власності підприємства, установи, організації,
він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці
до намічуваних звільнень надати первинним
профспілковим організаціям інформацію щодо
цих заходів, включаючи інформацію про при-
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чини наступних звільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може стосуватися, про
терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи
щодо запобігання звільненням чи зведенню їх
кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.
Права і обов’язки роботодавців та їх об’єднань
щодо забезпечення зайнятості населення, захисту від безробіття та його наслідків, визначаються також Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067). Відповідно до абз. 3 п. 4
ч. 3 ст. 50 зазначеного Закону роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі у поряд-
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ку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції,
за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати
територіальним органам центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, інформацію про заплановане масове
вивільнення працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, у тому числі
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій,
скороченням чисельності або штату працівників

підприємства, установи, організації незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення. У разі
неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання цієї інформації стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на
момент виявлення порушення (ч. 6 ст. 53 Закону № 5067).
Форма звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у
зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці» та порядок її подання затверджена наказом Міністерства соціальної політики України
від 31 травня 2013 р. № 317.

У нас на підприємстві місяць тому бухгалтер, яка є одинокою матір’ю, що виховує двох дітей 9 і 12 років, брала соціальну відпустку терміном 10 днів. Наразі
вона вимагає надати їй знову таку відпустку. Чи правомірні її вимоги?
Так, правомірні, але тривалістю лише 7 календарних днів.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) жінці, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15 років, або
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без
матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із
прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для
надання цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 17 календарних днів.
Працівниця вашого підприємства має право
на зазначену відпустку за двома підставами (17
календарних днів): жінка, яка має двох дітей віком до 15 років, і одинока мати.
Стаття 12 Закону № 504 дозволяє робити поділ щорічної відпустки на прохання працівника
на частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме не
менше 14 календарних днів.
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Але, як роз’яснило Міністерство соціальної
політики України у листі від 20 вересня 2013 р.
№ 807/13/155-13, оскільки додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток (ст. 4 Закону № 504), то вона надається повною тривалістю у будь-який час протягом
календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи
після.
У листі «Щодо поділу відпусток на частини»
від 6 липня 2013 р. № 290/13/116-13 Міністерство соціальної політики України зазначило, зокрема, що соціальна додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, передбачена ст. 19
Закону № 504, не підлягає поділу на частини, на
відміну від щорічної відпустки. Однак працівниця, яка має право на соціальну відпустку за двома підставами, може використати зазначену
відпустку, наприклад, спочатку за однією підставою тривалістю 10 календарних днів, а через
деякий час за іншою підставою — 7 календарних днів.
Отже, бухгалтер вашого підприємства має
право на додаткову соціальну відпустку терміном 7 календарних днів.
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Відділення Фонду соціального страхування, розглянувши документи щодо
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, відмовило у її призначенні, аргументуючи це відсутністю у застрахованої особи страхового свідоцтва.
Чи може це бути підставою для відмови у призначенні допомоги?
Ні, не може.
Згідно зі ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV підставою для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена
підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності,

здійснення контролю за правильністю їх видачі
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності.
Тому, оскільки дана стаття не містить серед документів, необхідних для призначення
матеріального забезпечення, страхового свідоцтва, то відмова відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності з такої підстави є неправомірною.

Підприємство громадського харчування планує на декілька місяців додатково
прийняти на роботу кількох поварів та офіціантів. Який трудовий договір краще
укласти з такими працівниками? Чи відноситься їхня робота до сезонної?

Згідно з п. 1 Указу Президії Верховної Ради
СРСР «Про умови праці робітників і службовців,
зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня
1970 р. № 310-ІХ, який наразі є чинним, сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий
рік, а протягом певного періоду (сезону), що не
перевищує шести місяців.
Але, оскільки Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р.
№ 278, не містить робіт у галузі хорчування, то
робота працівників Вашого підприємства не відноситься до сезонної.
У разі виникнення необхідності прийняти
працівників на певний строк, з ними можна
укласти строковий трудовий договір (на визначений строк) або трудовий договір на час виконання певної роботи (ст. 23 Кодексу законів про
працю України, далі — КЗпП).
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Строковий трудовий договір укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов
її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими
актами.
Як правило, трудовий договір укладається в
письмовій формі. Його укладення оформляється
наказом чи розпорядженням роботодавця про
зарахування працівника на роботу. Трудовий
договір вважається укладеним і тоді, коли наказ
чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи (ст. 24
КЗпП).

Ірина Примак,
юрист
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Усміхнись!

***

Служба кур’єрської доставки.
— Квартира 115? Доставка ялинок.
Господар квартири:
— Та ви що? Яка ялинка?! Вже середина лютого.
Кур’єр до напарника:
— Казав тобі: не поспішай, до Нового року ж ще 10
місяців!

Після довгих святкових вихідних
зустрічаються двоє працівників:
— Ну як зустрів Новий Рік?
— Гірше не буває! Прокинувся 3 січня
під ялинкою.
— Так не страшно, адже був вихідний!
— Звичайно, але ж в лісі холодно!

***

***

— Що ти подарував дружині на Новий Рік?
— Путівку до Єгипту.
— А вона що тобі?
— Полетіла!

Після свят зустрілися за обідом два співробітники.
Один запитує іншого:
— Знаєш скільки триває доба на Плутоні?
— Ні…— в’яло відповідає той.
— 152 години!
— Ну точно як понеділок на Землі!

***

В місцевий цирк прийшов найматися артист.
— Що ви вмієте робити? — запитав його директор.
— Під час свого виступу я з’їдаю сто курячих, сто
гусячих і п’ятдесят яєць страуса. Моє прізвисько Яєчний Король.
— Але у вихідні дні у нас по чотири вистави.
— Згоден.
— Так, але під час різдвяних свят ми будемо давати
вистави через кожну годину.
— Загалом, я не проти, але коли ж я буду обідати?

***

— Тату, а вгадай, який потяг більше всіх спізнюється?
— Який, синку?
— Той, який ти обіцяв мені подарувати ще на минуле Різдво!

***

Ранок. 7 січня. Обхід у міській лікарні. Лікар входить у палату, дивиться в список:
— Кухаренко тут?
— Я.
— Як прізвище?

***

Ранок після Різдва у будинку Папи Карло і Буратіно.
Буратіно:
— Дякую, звісно, за подарунок. Але краще б ти мені
собаку подарував, бо цей бобер якось підозріло на
мене дивиться…

***

Згідно з даними мобільних операторів, серед вітальних новорічних СМС із великим відривом лідирує
наступна: «Дякую!А хто це?».

***

***

У перший робочий день після Нового року директор
заходить в кабінет до менеджерів. На столах горілка,
закуски, майже всі курять. Директор обурено говорить:
— Я ж заборонив пити й курити під час роботи!
Один з працівників здивовано промовляє:
— А хіба наразі хтось працює?!

— Що б ви поміняли, якщо могли повернутися в
минуле?
— Гривні.

***

Тільки в Україні може бути влаштована перевірка
перед перевіркою, щоб перевірити, наскільки співробітники готові до перевірки.

Відповідь на головоломку з № 1
сніжинка

ялинка

зірка

сніговичок

Порядковий №

3

1

4

2

Колір

золотий

зелений

червоний

синій
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Важливі дати січня

Грудень-2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 23
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (31)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 183 години

Січень-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 — 2
(1 — Новий Рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — Новий рік (святковий день).
6 — останній день подання до органу державної статистики*:
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (місячна)
за грудень 2014 року (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (квартальна) за січень – грудень 2014 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату України від
7 серпня 2013 р. № 239).
7 — Різдво Христове (святковий день).
8 — останній день подання до державної
служби зайнятості — звіту підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців,
які тимчасово працюють в Україні, за формою
№ 2-ТМ (трудова міграція) за 2014 рік (за формою, затвердженою наказом Мінстату від 31 січня 1996 р. № 28)**.
11 — Всесвітній день «спасибі» — це найввічливіший день у році, оскільки вважається, що
саме цього дня слід 100 разів сказати слова вдячності (утім, ніщо не заважає повторювати цю традицію й кожного дня).
14 — Старий Новий рік — Новий рік за Юліанським календарем.
19 — Хрещення Господнє.
21 — Міжнародний день обіймів — він був заснований в США у 1986 році під назвою Національного дня обіймів, але дуже стрімко поширився по
всьому світу. Згідно з традицією свята, обійняти в
цей день можна навіть незнайому людину.
22 — День Соборності України (встановлено
Указом Президента України від 13 листопада 2014 р.
№ 871/ 2014).
25 — День студентів (Тетянин День) — найулюбленіший день усіх студентів, який відзначається вже понад 250 років.
27 — День пам’яті голокосту (оголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році).
* наказом Держстату України від 16 грудня 2014 р.
№ 394 граничний термін подання цих звітів подовжено
до 12 січня 2015 р..
** складається підприємствами, організаціями та
установами всіх форм власності, які використовують
працю іноземців.
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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
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