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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи зараховується до науковопедагогічного стажу робота за сумісництвом на посаді викладача у вищому навчальному закладі IV рівня
акредитації (не за місцем основної роботи)?
Працівника за два місяці до скорочення штату повідомили про звільнення, але за три дні до вказаного
строку звільнення він захворів — чи
можна його звільнити за п. 1 ст. 40
КЗпП до одужання?
Чи можна направити у відрядження
працівника, який працює за договором підряду?
Головний бухгалтер відмовляється
підписувати посадову інструкцію —
що робити?
У трудовій книжці неправильно вказана дата прийняття на роботу, але
після цього запису вже здійснено інший (про переведення на іншу посаду) — яким чином можна виправити
помилку?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розроблено законопроект
«Про колективні договори і колективні угоди»
Міністерство соціальної політики України розробило проект нового Закону «Про колективні договори і колективні угоди», метою якого є удосконалення законодавства з питань колективно-договірних
відносин.
Про необхідність удосконалення свідчить проведений аналіз практичного застосування законодавства,
а також взяті Україною зобов’язання відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, на 2014 – 2017 роки.
Цим законопроектом, зокрема, вводиться:
1) новий вид колективних угод — підгалузеві,
у переговорах з укладення яких можуть брати участь
нерепрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їх об’єднання), що представляють ін-

тереси роботодавців певного виду або кількох видів
економічної діяльності;
2) нова форма здійснення соціального діалогу —
укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, у тому числі на національному і територіальному рівнях соціального діалогу.
На думку Міністерства соціальної політики України, соціальні пакти з окремих питань дозволять ефективно вирішувати першочергові завдання соціальноекономічної сфери.
На відміну від переобтяженої положеннями генеральної колективної угоди, процес укладення якої на
національному рівні соціального діалогу є доволі тривалим, що зокрема підтверджується ситуацією із колективними переговорами 2012 – 2015 років, соціальний
пакт орієнтований на вирішення конкретного завдання, що дозволить сторонам діалогу у більш короткі
строки досягти взаємоприйнятних домовленостей.

Діяльність Держгірпромнагляду припинено
У вересні 2014 року Урядом України було прийнято рішення про створення Державної служби з
питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки.
З 30 вересня 2015 року, у зв’язку із виданням Кабінетом Міністрів України розпорядження № 1021-р,
функції Держгірпромнагляду перейшли до Держпраці
(крім функцій з реалізації державної політики у сфері
охорони надр). Тому, з цього часу, Держпраці почала
виконувати функції із організації та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів
та інших нормативно-правових актів з питань:

— промислової безпеки, охорони праці, безпечного
ведення робіт юридичними та фізичними особами,
які відповідно до законодавства використовують найману працю;
— безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення;
— безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових
матеріалів військового призначення;
— трубопровідного транспорту, функціонування
ринку природного газу та діяльності, пов’язаної з
об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами.

Внесено зміни до кваліфікаційної характеристики
посади «Директор підприємства»
Міністерство соціальної політики України наказом від 22 вересня 2015 р. № 951 внесло зміни до
кваліфікаційної характеристики посади «Директор
(начальник, інший керівник) підприємства».
Відтепер кваліфікаційними вимогами до цієї посади буде вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта
другого рівня за ступенем магістра та післядипломна
освіта за галуззю знань «Управління та адмініструван-
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ня» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах
нижчого рівня повинен бути не менше ніж 5 років.
Нагадаємо, що кваліфікаційна характеристика вказаної посади розміщена у випуску 1 («Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. № 336.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
ЛИСТ
від 3 вересня 2015 р. № 21446/10/28-10-06-11

Щодо подання повідомлення про цивільно-правовий договір
Міжрегіональним головним управлінням ДФС — Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист від 18.08.2015 р. щодо подачі повідомлення про цивільно-правовий договір й повідомляємо наступне.
Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній
фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (далі — Постанова № 413)
було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), яка містить положення щодо укладання трудового договору. Укладання договорів цивільно-правового характеру не регулюється ст. 24 КЗпП.
Відповідно до норм Постанови № 413 повідомлення про прийняття на роботу подається власником підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за основним місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до
початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використання електронного цифрового підпису відповідальних осіб до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носія, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Додатково повідомляємо, що повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до територіальних
органів Державної фіскальної служби не за основним місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою,
вважаються таким, що не подавались.
Враховуючи вищевикладене, повідомлення про дату початку дії укладених договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами не потрібно подавати органів державної фіскальної служби.

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС — ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
ЛИСТ
від 14 вересня 2015 р. № 4034/10/28-08-11-20

Щодо повідомлення про прийняття внутрішніх сумісників
МГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування ВП розглянуло звернення [...] щодо повідомлення про прийняття внутрішніх сумісників.
Листом Міністерства соціальної політики України від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15 «Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу» роз’яснено:
Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування
та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тобто, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.
Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.
Враховуючи положення вищезазначеної статті було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.
№ 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника
на роботу», якою передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата початку
роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови).
Будь-яких інших нормативних документів немає.
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Зміна роботи працівника:
порядок дій та документальне
оформлення*
У минулому номері ми розглянули питання як постійних, так і тимчасових переведень в межах одного підприємства. Наразі ж приділимо увагу переведенню працівника на інше підприємство, а також переміщенню на інше робоче місце та зміні
істотних умов праці.

Переведення працівника
на інше підприємство
Основні питання переведення на роботу на
інше підприємство регулюється відповідно до
ч. 1 ст. 32 КЗпП. Таке переведення може відбуватися за ініціативою працівника або роботодавця. Наприклад, на практиці трапляються випадки, коли працівникам одного роботодавця
надходять пропозиції від іншого щодо роботи з
вигіднішими умовами або працівник сам знаходить відповідне вакантне місце. У даному випадку таким працівникам може бути оформлене запрошення на роботу до іншого роботодавця в
порядку переведення на іншу роботу на інше
підприємство за погодженням між керівниками
обох підприємств. При цьому посада працівника
на іншому підприємстві може бути і така сама,
як на попередньому (наприклад, «Заступник головного інженера» і на підприємстві № 1, і на
підприємстві № 2), або іншою (наприклад, «Заступник головного інженера» на підприємстві
№ 1 і «Головний інженер» на підприємстві № 2).
Під час переведення на роботу на інше підприємство дотримуються такого порядку дій з
оформленням відповідних основних документів.
Етапи здійснення переведення працівника
на інше підприємство:
1. З’ясування можливості роботи працівника
на іншому підприємстві (роботодавець сам
знаходить потрібного йому працівника на іншому підприємстві або працівник сам звертається
__________________
*Закінчення. Початок у № 19 (103).
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до зазначеного роботодавця з пропозицією перевестися на його підприємство).
2. Погодження можливого переведення на інше
підприємство № 2 з керівництвом підприємства,
де працівник вже працює (підприємство № 1).
Таке погодження може бути здійснено шляхом
надсилання (подання) керівником підприємства
№ 2 керівнику підприємства № 1 відповідного листа з проханням (пропозицією, запрошенням) про
переведення працівника (Зразок 10) та подання
працівником керівнику підприємства № 1 відповідної заяви з проханням про звільнення у зв’язку з
переведенням на інше підприємство (на підставі
п. 5 ст. 36 КЗпП) з посиланням на зазначений лист
керівника підприємства № 2 (Зразок 11).
3. Звільнення працівника з підприємства № 1
на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП з оформленням відповідного наказу на підприємстві № 1 (Зразок
12). У разі незгоди керівника підприємства № 1
з переведенням працівника, працівник може
звільнитися за власним бажанням відповідно до
ст. 38 КЗпП та у «звичайному» порядку працевлаштуватися на іншому підприємстві (у цьому
разі це вже не вважатиметься переведенням на
інше підприємство).
4. Ознайомлення працівника з наказом, внесення запису до трудової книжки на підприємстві № 1 (Зразок 13).
5. Проведення остаточного розрахунку з працівником та видача йому трудової книжки.
6. Оформлення прийняття на роботу працівника, запрошеного в порядку переведення його
з підприємства № 1 до підприємства № 2 (під-
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готовка, підписання, реєстрація відповідного
наказу та ознайомлення з ним працівника (Зра-
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зок 14)), внесення запису до трудової книжки
про прийняття на роботу.
Зразок 10

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»
24.09.2015 р. № 27
Директору ТОВ «Ресурс»
Савченку В. Г.
Шановний Володимире Григоровичу!
Прошу звільнити з роботи заступника головного інженера ТОВ «Ресурс» Петренко Галину Петрівну до 1 жовтня 2015 р. за п. 5 ст. 36 КЗпП в порядку переведення до ТОВ «Барвник», м. Київ.
З повагою,
Директор ТОВ «Барвник»

Григоренко

В. К. Григоренко

Зразок 11
Директору ТОВ «Ресурс»
Савченку В. Г.
заступника головного інженера
Петренко Галини Петрівни
Заява
Прошу звільнити мене з роботи 30 вересня 2015 р. в порядку переведення до ТОВ «Барвник», м. Київ на підставі листа директора ТОВ «Барвник» від 24 вересня 2015 р. № 27.
25.09.2015 р.

Петренко

Г. П. Петренко

Зразок 12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
НАКАЗ
28.09.2015 р.

м. Київ

№ 128-п

Про звільнення у зв’язку з
переведенням на інше підприємство
Петренко Г. П.
У зв’язку з отриманням листа директора ТОВ «Барвник» та заяви Петренко Г. П.,
НАКАЗУЮ
1. ПЕТРЕНКО Галину Петрівну, заступника головного інженера, звільнити з 30 вересня
2015 року у зв’язку з переведенням за її заявою до ТОВ «Барвник», п. 5 ст. 36 КЗпП України.
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Зразок 12. Закінчення
2. Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. видати Петренко Г. П. оформлену належним чином трудову книжку, а також інші необхідні документи відповідно до законодавства.
3. Головному бухгалтеру Франко С. С., провести повний розрахунок з Петренко Г. П. відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
Підстави: 1. Заява Петренко Г. П. від 25.09.2015 р..
2. Лист директора ТОВ «Барвник» від 24.09.2015 р..
Директор

Савченко

В. Г. Савченко

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

Петренко
Бойко
Франко

Г. П. Петренко
В. І. Бойко
С. С. Франко

Зразок 13
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30

09 2015

Звільнено у зв’язку з переведенням до ТОВ «Барвник»,

Наказ від 28.09.2015

п. 5 ст. 36 КЗпП України

№ 128-п

Зразок 14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРВНИК»
НАКАЗ
30.09.2015 р.

м. Київ

№ 135-п

Про прийняття на роботу
Петренко Г. П.
ПРИЙНЯТИ:
ПЕТРЕНКО Галину Петрівну на посаду головного інженера з 1 жовтня 2015 р. в порядку
переведення за її згодою з ТОВ «Ресурс», з посадовим окладом 4 500 грн.
Підстава: заява Петренко Г. П. від 30.10.2015 р..
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Директор

Григоренко

В. К. Григоренко

З наказом ознайомлена:
30.09.2015 р.

Петренко

Г. П. Петренко
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Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в усіх наведених випадках «переведення» змінювалася робота працівника
фактично шляхом зміни посади (професії) працівника (наприклад, «слюсаря з ремонту автомобілів» на «водія автотранспортних засобів»)
із одночасною зміною посадових (робочих)
обов’язків та/або «переміщення» робочого місця з одного підприємства на інше або у межах
одного підприємства, але з одного населеного
пункту до іншого при продовженні роботи на
попередній або іншій посаді (наприклад, з з ТОВ
«Ресурс» до ТОВ «Барвник», або з м. Круп’янськ
до м. Харків).
У всіх зазначених випадках переведення «постійного характеру» (крім переведення на легшу роботу) відповідні питання регулюються ч. 1
ст. 32 КЗпП. Питання ж тимчасового переведення регулюються статтями 33 – 34 КЗпП.

Переміщення на інше робоче місце
Поняття «переведення» на іншу роботу слід
розмежовувати від суміжного з ним поняття «переміщення» працівника на інше робоче місце,
яке розглядається у ч. 2 ст. 32 КЗпП. Зокрема в
ній зазначено, що не вважається переведенням
на іншу роботу переміщення працівника на
тому ж підприємстві на інше робоче місце, в
інший структурний підрозділ у тій же місцевості,
доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.
У випадку переміщення працівника, його згода на це не потрібна, але роботодавець не має
права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я. Крім того,
якщо в результаті переміщення працівника
зменшується заробіток з незалежних від нього
причин, здійснюється доплата до попереднього
середнього заробітку протягом двох місяців з
дня переміщення (ч. 2 ст. 114 КЗпП).
Зауважимо, що переміщення може здійснюватися тільки тоді, коли не змінюється жодна з
істотних умов трудового договору працівника, про які більш детально буде зазначено нижче. Наприклад, якщо у трудовому договорі працівника безпосередньо зазначено конкретний
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структурний підрозділ підприємства, то це вже
буде фактично «істотна умова» договору, і тому
у цьому випадку «переміщення» працівника до
іншого структурного підрозділу без його згоди
не може відбутися, адже у цьому випадку фактично буде не «переміщення», а «переведення»
працівника на іншу посаду (наприклад, з посади
«економіста планового відділу» на посаду «економіста відділу організації праці»), на що буде
потрібна його згода. Якщо у трудовому договорі
такої умови немає, то працівник може бути переміщений в інший структурний підрозділ того
ж підприємства.
Відповідно до п. 31 постанови пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 (далі — Постанова ВСУ № 9) переміщення
має бути вмотивованим, обумовленим інтересами виробництва. Тому, якщо виникає потреба в
переміщенні працівника, доцільно видати наказ,
у якому вказати причини такого переміщення.
Під час переміщення слід дотримуватися наступного порядку дій та відповідних процедур з
оформленням основних документів.
Етапи переміщення працівника у межах
одного підприємства:
1. Визначення роботодавцем (керівництвом
підприємства та/або кадровим органом) виробничої необхідності (доцільності) та можливості
переміщення конкретного працівника на інше
робоче місце без його згоди.
2. Прийняття управлінського рішення щодо
переміщення працівника на інше робоче місце
(підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу та ознайомлення з ним працівника)
(Зразок 15).

Зміна істотних умов праці
Зміни істотних умов праці розглядаються у
ч. 3 ст. 32 КЗпП, у якій зазначається, що у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою. На відміну від переміщення, при зміні істотних умов робоче місце
не змінюється, а змінюються відповідні істотні
умови праці.
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Зразок 15
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
НАКАЗ
12.10. 2015 р.

м. Київ

№ 137-п

Про переміщення Іванова І. Н.
на інше робоче місце
У зв’язку із розширенням території підприємства та утворенням нової Прохідної № 2,
керуючись ч. 2 ст. 32 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
ІВАНОВА Івана Наумовича, сторожа, перемістити з Прохідної № 1 на нове робоче місце
на Прохідну № 2 з 19 жовтня 2015 р. із збереження його попереднього режиму праці та
окладу.
Підстава: доповідна записка заступника директора Петрова Л. І. від 08.10.2015 р..
Директор

Савченко

В. Г. Савченко

З наказом ознайомлений:
13.10.2015 р.

Іванов

І. Н. Іванов

Відповідно до п. 10 Постанови ВСУ № 9 під
змінами в організації виробництва і праці розуміється:
— раціоналізація робочих місць;
— введення нових форм організації праці, у
тому числі перехід на бригадну форму організації праці і навпаки;
— впровадженням передових методів, технологій;
— «тощо», яке далі у Постанові ВСУ № 9 не
конкретизується.
Під істотними змінами умов праці відповідно до ст. 32 КЗпП вважаються:
— зміни систем та розмірів оплати праці,
пільг;
— зміни режиму роботи;
— встановлення або скасування неповного
робочого часу;
— суміщення професій;
— зміни розрядів і найменування посад;
— та «інші зміни», які далі у КЗпП також не
конкретизуються.
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Про зміну істотних умов праці працівник повинен
бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці
(ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Повідомленням працівника про зміну істотних умов праці є пропозиція роботодавця укласти новий трудовий договір. Працівник має можливість або відмовитися від укладення нового
трудового договору, або прийняти пропозицію
роботодавця і укласти трудовий договір з іншими умовами праці. Якщо ж колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник
не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6
ст. 36 КЗпП.
Зауважимо, що на практиці серед зазначених «інших змін» істотних умов праці найчастіше зустрічається зміна посадових обов’язків
працівника при продовженні працювати на тій
же посаді. У свою чергу посадові обов’язки пра-
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цівників мають бути зазначені у їх посадових
інструкціях, які відповідно до п. 6 Загальних
положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП),
які були затверджені разом з Випуском 1 «Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336, мають складатися для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі.
До посадових інструкцій може бути внесено
зміни, доповнення лише на підставі наказу
керівника підприємства за згодою працівника.
Тобто у зазначеному випадку про зміну своїх
посадових обов’язків (внесення змін та доповнень до посадової інструкції) працівник також
має бути попереджений за два місяці, і якщо він
не згоден із змінами, роботодавець має право
звільнити його за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Деякі керівники підприємств припускаються
помилок, коли вони з якихось причин хочуть
змінити посадові обов’язки певних працівників
(наприклад, впровадити якісь додаткові обов’язки для працівників, які їм «не подобаються»),
хоча така зміна посадових обов’язків не пов’язана саме із змінами в організації виробництва і праці. У цьому випадку така зміна буде
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суперечити чинному законодавству, зокрема
п. 10 Постанови № ВСУ № 9, і працівник може її
оскаржити в установленому порядку, у тому
числі й суді.
Якщо ж при розгляді трудового спору у суді
буде встановлено, що істотні умови трудового
договору змінено не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, то
така зміна з урахуванням конкретних обставин
справи може бути визнана судом неправомірною з покладенням на роботодавця обов’язку
поновити працівникові попередні умови праці.
Щоб цього не відбулося, перед попередженням працівника про зміну його істотних умов
праці і виданням відповідного наказу про внесення змін та доповнень до посадової інструкції,
обов’язково має бути підписаний відповідний наказ про зміни в організації виробництва і праці.
Під час зміни істотних умов праці слід дотримуватися наступного порядку дій та відповідних
процедур з оформленням основних документів.
Етапи зміни істотних умов праці (зміна посадової інструкції):
1. Прийняття управлінського рішення щодо
змін в організації виробництва і праці (підготовка, підписання, реєстрація відповідного наказу,
наприклад, про внесення змін до посадових інструкцій ) (Зразок 16).
Зразок 16

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
НАКАЗ
06.07. 2015 р.

м. Київ

№ 32-од

Про зміни в організації виробництва та праці,
внесення відповідних змін до штатного розпису
і посадових інструкцій працівників
У зв’язку із кризовими явищами в економіці, скороченням обсягів збуту продукції підприємства та з метою оздоровлення його фінансового стану і оптимізації його чисельності персоналу,
НАКАЗУЮ:
1. Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. до 13.07.2015 р. підготувати:
1.1. Проект наказу про зміни в організації виробництва та праці, зокрема про внесення
змін до штатного розпису підприємства у частині скорочення у відділі маркетингу підприємства посади «менеджера з реклами» (1 штатна одиниця), яка на цей час є вакантною;
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Зразок 16. Закінчення
1.2. Проект наказу про введення в дію нової посадової інструкції «менеджера з маркетингу»
відділу маркетингу;
1.3. Необхідну іншу документацію відповідно до чинного законодавства, яка пов’язана із
порядком зміни істотних умов праці працівників.
2. Начальнику відділу маркетингу Орлову С. І. до 13.07.2015 р. підготувати проект нової
посадової інструкції менеджера з маркетингу, передбачивши у ній додаткові посадові
обов’язки у межах компетенції, які раніше були покладені на менеджера з реклами.
Директор

Савченко

З наказом ознайомлені:
06.07.2015 р.
07.07.2015 р.

В. Г. Савченко

Бойко
Орлов

2. Здійснення змін істотних умов праці або
підготовка до таких змін (Зразок 17).

В. І. Бойко
С. І. Орлов

3. Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці у письмовій формі (Зразок 18) або
Зразок 17

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
НАКАЗ
15.07. 2015 р.

м. Київ

№ 37-од

Про затвердження змін до посадової інструкції
менеджера з маркетингу відділу маркетингу
У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, відповідними змінами у штатному
розписі підприємства, керуючись частиною третьою статті 32 КЗпП України, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 «Про затвердження
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», з метою впорядкування
посадових інструкцій працівників відділу маркетингу,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.10.2015 р. зміни до посадової інструкції менеджера з
маркетингу відділу маркетингу шляхом затвердження нової версії даної інструкції (додаток).
2. Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. до 21.07.2015 р. довести даний наказ до відома
відповідних працівників.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Директор

Савченко

В. Г. Савченко

З наказом ознайомлені:
15.07.2015 р.
16.07.2015 р.

Бойко
Орлов

В. І. Бойко
С. І. Орлов
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Зразок 18
16.07.2015 р.
Менеджеру з маркетингу
відділу маркетингу ТОВ «Ресурс»
Тарасюку Володимиру Володимировичу
ПОВІДОМЛЕННЯ № 15/1
Повідомляємо, що у зв’язку із скороченням посади менеджера з реклами відділу маркетингу до посадової інструкції менеджера з маркетингу відділу маркетингу будуть внесені
відповідні зміни шляхом затвердження нової версії посадової інструкції менеджера з маркетингу, яка буде введена у дію з 01.10.2015 р. і з якою вас буде ознайомлено додатково.
Водночас роз’яснюємо, що відповідно до ч. 4 ст. 32 КЗпП України у разі відмови продовжувати роботу у зв’язку із змінами істотних умов праці з вами буде припинено трудовий
договір на підставі п. 6 ст. 38 КЗпП України.
Директор

Савченко

В. Г. Савченко

Повідомлення одержав:
16.07.2015 р.

Тарасюк

В. В. Тарасюк

усній формі із отриманням від нього писемного
підтвердження про повідомлення (Зразок 19).
4. Отримання від працівника підтвердження
про його згоду або відмову працювати у нових
умовах (Зразок 20).

5. Звільнення працівника, який не погодився
на зміну істотних умов праці, внесення відповідних записів до його трудової книжки та остаточний розрахунок з ним (Зразок 21).
Зразок 19

РОЗПИСКА
Мене, менеджера з маркетингу відділу маркетингу ТОВ «Ресурс» Тарасюка Володимира
Володимировича попереджено, що з 01.10.2015 р. будуть внесені зміни та доповнення до
посадової інструкції менеджера з маркетингу відділу маркетингу, а також ознайомлено з
новою версією згаданої інструкції.
Правові наслідки моєї відмови від продовження роботи в нових умовах праці мені
роз’яснено.
17.07.2015 р.

Тарасюк

В. В. Тарасюк
Зразок 20

Директору ТОВ «Ресурс»
Савченку В. Г.
менеджера з маркетингу відділу маркетингу
Тарасюка Володимира Володимировича
Заява
На роботу в нових умовах праці (зі змінами до моєї посадової інструкції менеджера з
маркетингу) з 01.10.2015 р. погоджуюсь.
21.07.2015 р.
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Зразок 21
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕСУРС»
21.09. 2015 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 146-п

Про звільнення
Комарова П. І.
Відповідно до наказів директора підприємства «Про зміни в організації виробництва та праці, внесення відповідних змін до штатного розпису та посадових інструкцій працівників» від 06.07.2015 р.
№ 32-од та «Про затвердження змін до посадової інструкції менеджера з маркетингу відділу маркетингу» від 15.07.2015 р. № 37-од були внесені відповідні зміни до посадової інструкції менеджера з
маркетингу відділу маркетингу та введена в дію нова версія зазначеної посадової інструкції з 01.10.2015 р..
Про це Комарова П. І. було письмово попереджено 16.07.2015 р.. Своєю письмовою заявою від
03.08.2015 р. Комаров П. І. відмовився працювати в нових умовах праці (не погодився на внесення змін
до своєї посадової інструкції). З огляду на викладене, керуючись частинами 3,4 ст. 32 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. КОМАРОВА Петра Івановича, менеджера з маркетингу відділу маркетингу, у зв’язку із відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці звільнити 30 вересня 2015 р.
за п. 6 ст. 36 КЗпП України.
2. Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. видати Комарову П. І. належно оформлену трудову
книжку, а також необхідні інші документи у відповідності до законодавства.
3. Головному бухгалтеру Франко С. С. провести повний розрахунок з Комаровим П. І. відповідно
до чинного законодавства та колективного договору, в тому числі виплатити компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за період до 30 вересня 2015 р. та вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.
Підстава: Заява Комарова П. І. від 03.08.2015 р..
Директор

Савченко

В. Г. Савченко

З наказом ознайомлені:
21.09.2015 р.
21.09.2015 р.
22.09.2015 р.
22.09.2015 р.

Комаров
Бойко
Орлов
Франко

П. І. Комаров
В. І. Бойко
С. І. Орлов
С. С. Франко

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що для того, аби правильно розрізняти
такі поняття, як «переведення на іншу роботу»,
«переміщення» та «зміна істотних умов праці»,
перш за все слід звертати увагу на те, чи змінюється посада (професія) працівника, а також
підприємство або місцевість (населений пункт),
де він працює, чи ні? Якщо щось із зазначеного
змінюється, то як правило йдеться про «переведення працівника на іншу роботу» або інші подібні «переведення», порядок яких в основному
регулюється ч. 1 ст. 32 КЗпП
Якщо ж зберігається посада (професія) працівника у межах одного підприємства, а також
інші умови його праці, які вважаються істотни-
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ми, то скоріше за все йдеться про «переміщення» працівника, порядок якого в основному регулюється ч. 2 ст. 32 КЗпП.
При «зміні істотних умов праці» також зберігається посада (професія) працівника, але змінюються такі істотні умови його праці, як режим роботи, або система оплати праці, або
окремі посадові обов’язки тощо. Питання зміни
істотних умов праці в основному регулюються
частинами 3 – 4 ст. 32 КЗпП.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціальнотрудових відносин
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«Робочі» ситуації:
погляди бухгалтера і кадровика
У відносинах між бухгалтерами і кадровиками інколи мають місце дрібні непорозуміння, які можна легко залагодити, якщо сторони почують одне одного. Здебільшого це трапляється у випадках, коли на рівні нормативних актів ситуація не врегульована однозначно або вона має бути врегульована на рівні локальних актів
підприємства, а жодна зі сторін не хоче зайвої відповідальності. Інколи сторони
можуть використовувати як аргумент роз’яснення контролюючих чи уповноважених органів, які, як відомо, також можуть бути суперечливими. Розглянемо кілька
таких випадків у запропонованій статті.

Хто має подавати повідомлення
про прийняття на роботу?
Постановою Кабінету Міністрів України від
17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413)
було затверджено порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу, а
також форму такого повідомлення. Але у Постанові № 413 не зазначено, хто саме має подавати
це повідомлення. Тому між бухгалтерами і кадровиками виникли з цього приводу протиріччя.
Прийманням/звільненням працівників з роботи займаються кадровики. Вони перші володіють інформацією кого і коли приймають на
роботу і з якого числа допускають до роботи.
Тому, на думку бухгалтерів, подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу
мають кадровики.
Натомість працівники відділу кадрів вважають, що оскільки «засоби електронного
зв’язку», за допомогою яких також можна подавати повідомлення в електронній формі, як правило, у віданні бухгалтерів, то подавати таке повідомлення мають бухгалтери.
Цей спір може бути вирішеним на рівні локальних розпорядчих актів, які уповноважують
подавати повідомлення або кадровиків, або
бухгалтерів, або й залучити до цього обидві сторони.
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Так, Постановою № 413 передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу може подаватися одним із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Якщо плинність кадрів на підприємстві незначна (одночасно приймається не більше п’яти
працівників), то повідомлення може подаватися
на паперових носіях і оперативно це може зробити й сам кадровик. Але зробити він це зможе
швидко лише у разі, якщо орган фіскальної
служби, так би мовити, «в полі зору». Якщо ж
потрібно їхати (наприклад, з села до районного
центру), це вже додаткові витрати, а поштою
повідомлення надсилати не передбачено. Якщо
одночасно приймається більше п’яти працівників, то хоча повідомлення і можна подати у паперовій формі, все одно потрібна його електронна
копія. А сформувати електронну копію можна,
маючи спеціальний програмний продукт, яким
«завідують» саме бухгалтери.
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Таким чином, підприємству простіше зобов’язати бухгалтера подавати повідомлення засобами електронного зв’язку. І додаткові витрати
на транспорт скорочуються, і людей відривати від
роботи на довгий час не потрібно. Але так чи інакше
кадровики повинні інформувати бухгалтерів про
прийнятих працівників вчасно. Досягти цього можна шляхом формування кадровиками повідомлення у паперовій формі, яке вони й надаватимуть
до бухгалтерії, яка, у свою чергу, передаватиме його
в податковий орган засобами електронного зв’язку.

Скільки наказів оформляти,
якщо працівнику надається
дві відпустки?
Трапляється, що працівники довгий час не беруть відпустку. Коли ж невикористаних відпусток назбирується багато, працівники міркують
над тим, як отримати компенсацію за невикористану відпустку.
Відомо, що компенсацію за невикористану
відпустку можна отримати тільки у разі звільнення. Щоб обійти цю заборону, часто вдаються
до надання відпусток у вихідні дні: працівнику
надають одну неподільну частину відпустки тривалістю 14 календарних днів, а другу частину
10 днів — лише у вихідні дні (наприклад, по п’ять
субот – неділь). Оскільки відпустки надаються
у календарних днях, це не заборонено. Крім
того, кожна наступна частина відпустки може
розпочинатися з будь-якого дня тижня, а не з
наступного, коли закінчилася попередня. Працівник отримує зарплату та відпускні й виробничий процес не зривається. Але постає питання:
скільки наказів на відпустку оформляти?
Бухгалтер вимагатиме окремі накази для кожної такої «міні-відпустки». Насправді, це не обов’язково.
Обчислення середньої заробітної плати для
оплати часу щорічної відпустки, провадиться,
виходячи з виплат за останні 12 календарних
місяців роботи, що передують місяцю надання
відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. І визначальною є не дата
видання наказу про надання відпусток, а дата
початку відпустки. Отже, чи буде вона вказана
в окремих наказах чи в одному, це ніяк не зава-
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жатиме бухгалтеру правильно визначити розрахунковий період і обчислити суму відпускних.

Чи можна виплатити компенсацію
за невикористану відпустку
за минулі роки, якщо надається
чергова відпустка?
Якщо працівники довгий час не ходять у відпустку, останні просто накопичуються. І працівники часто вважають, що якщо вони візьмуть
чергову відпустку повністю, то за попередні можуть отримати грошову компенсацію. Як приклад, одна із ситуацій. За роботу з комп’ютером
працівники бухгалтерії мають право на додаткову відпустку тривалістю 4 дні — разом з основною відпусткою 28 календарних днів. Бухгалтер використала минулого року лише 14 днів
відпустки. Цього року вона подала заяву про надання їй відпустки за поточний рік тривалістю
28 календарних днів, а за дні минулорічної відпустки просила виплатити компенсацію.
Кадровик відмовила, мотивуючи це тим, що
компенсацію можна виплатити тільки за 4 дні
минулорічної відпустки і за 4 дні цьогорічної відпустки, а 10 днів минулорічної відпустки і 24 дні
цьогорічної відпустки слід використати обов’язково. Або ж бухгалтер матиме право отримати компенсацію за невикористану відпустку
лише у разі звільнення.
Бухгалтер заперечує, посилаючись на ст. 24
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504),
яка дозволяє за бажанням працівника замінити
частини щорічної відпустки грошовою компенсацією, адже її чергова відпустка буде не менше
24 календарних днів.
Дійсно, ст. 24 Закону № 504 встановлено, що
за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією.
При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути
менше ніж 24 календарних дні.
Порядок застосування цієї норми свого часу
роз’яснило Міністерство юстиції України у листі
від 21 червня 2012 р. № 207/13/116-12. У ньому,
зокрема, сказано, що «основною умовою для
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отримання грошової компенсації за частину
щорічної відпустки є фактичне використання працівником в обов’язковому порядку 24
календарних днів щорічної відпустки. Тому за
бажанням працівника (за його письмовою заявою) у разі використання ним в робочому році,
за який надається відпустка, 24 календарних
днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей же робочий
рік має бути виплачена грошова компенсація».
У нашому випадку кадровик має рацію. За минулий рік бухгалтер використала 14 календарних днів відпуски з 28 належних, з яких 4 дні є
додатковою відпусткою за роботу з комп’ютером.
Отже, нею не використано 10 календарних днів
гарантованої Законом № 504 мінімальної відпустки тривалістю 24 календарних днів. Лише за
4 дні належної додаткової відпустки можна отримати грошову компенсацію.
Тому кадровик правильно вважає, що компенсацію можна виплатити тільки за 4 дні минулорічної відпустки і за 4 дні цьогорічної відпустки, а 10 днів минулорічної відпустки і 24 дні
цьогорічної відпустки слід використати обов’язково.

Чи можна на час відпустки
укласти з працівником
цивільно-правовий договір?
Ще один спосіб використати відпустку і не
втратити зарплату — оформити на час відпустки договір цивільно-правового характеру на виконання робіт чи про надання послуг. Про це
бухгалтери і кадровики часто не здогадуються.
Нагадаємо, що законодавством не заборонено
укладати договори цивільно-правового характеру з працівниками, якщо вони перебувають у
щорічній відпустці. Працівники на свій розсуд
розпоряджаються вільним часом і можуть виконувати роботу чи надавати послуги під час
щорічної відпустки, у тому числі й своєму роботодавцеві. Роз’яснення з цього приводу надавалося Міністерством праці України в листі від
6 серпня 2004 р. № 18-429.
Укладаючи зі своїм працівником договір цивільно-правового характеру на час відпустки
важливо лише пам’ятати, що згідно зі ст. 837 Ци-
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вільного кодексу України (далі — ЦК) за договором підряду підрядник зобов’язується виконати
на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а
замовник зобов’язується прийняти й оплатити
виконану роботу. А за договором про надання
послуг виконавець зобов’язується за завданням
другої сторони (замовника) надати послугу,
яка споживається в процесі вчинення певної дії
або здійснення певної діяльності, а замовник
зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу, якщо інше не встановлено договором
(ст. 901 ЦК). Тобто має бути результат виконання роботи чи надання послуги, який слід оформити актом. А появу працівника на робочому
місці під час такої «відпустки» не потрібно відмічати в табелі обліку робочого часу як вихід на
роботу.

Чи вигідно, щоб відпустки
працівників розпочиналися
з 1-го числа?
Серед кадровиків і бухгалтерів на малих підприємствах побутує думка, що краще, коли відпустки у працівників розпочинатимуться з 1-го
числа. І вони вступають у «змову», намовляючи
працівників ходити у відпустки тільки з 1-го
числа (хоча б формально).
Бухгалтерам здається, що це спрощує заповнення звітності з ЄСВ і ПДФО. Але це не зовсім
так.
Відпускні у звітності з ЄСВ відображаються у
місяці їх виплати з розбивкою по місяцях, на які
вона припадає. А виплачуються вони за три дні
до початку відпустки. Тому навіть якщо відпустка розпочинатиметься 1-го числа, суму відпускних все одно треба буде відобразити у попередньому місяці — у місяці виплати відпускних.
Наприклад, якщо працівник йтиме у відпустку, яка припадає на два суміжні місяці (так звана перехідна відпустка), то у звітності з ЄСВ
окремими рядками буде відображено суму зарплати за поточний місяць, суму відпускних, які
припадають на поточний місяць і суму відпускних, які припадають на наступний місяць.
Якщо ж працівник йтиме у відпустку з
1 жовтня, відпускні слід виплати і відобразити
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у звітності з ЄСВ у вересні, вказавши її окремим
рядком. Окремим рядком буде вказано зарплату
за вересень. Таким чином бухгалтер «економить»
лише на заповненні одного рядка звітності.
А от з обчисленням відпускних можуть виникнути додаткові проблеми. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, як відомо, провадиться виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.
І якщо відпустка розпочинається, наприклад,
1 жовтня, то вересень входить у розрахунковий
період — зарплата за вересень має враховуватися до розрахунку відпускних. А оскільки відпускні мають бути виплачені за три дні до початку відпустки, то сума зарплати за вересень
ще не буде відома, адже нарахування відбудеться
лише 30 вересня. Тому бухгалтеру доведеться
повірити, що працівник сумлінно відпрацює ці
три дні і врахувати його зарплату за вересень у
повній сумі наперед. А тепер уявіть, що працівник захворів в передостанній день. Або ж ми надаємо відпустку не працівнику, якому встановлено оклад, а працівнику, оплата праці якого
здійснюється за відрядними розцінками. Його
«умовний» заробіток відрізнятиметься від фактичного і бухгалтеру потім доведеться робити
перерахунки.
Із заповненням звітності з ПДФО історія схожа і навіть трохи складніша, якщо мова йде про
відпустку, яка розпочинається з 1-го числа нового кварталу.
Хибною є також думка, що якщо відпускні виплачуються у місяці перед початком відпустки, то
ця сума не враховується при обчисленні лікарняних. У листі від 3 вересня 2015 р. № 5.2-32-1422
Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності роз’яснив, що відпускні
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу тимчасової непрацездатності пропорційно періоду відпустки, що
припадає на розрахунковий період.
Наприклад, працівник захворів у серпні 2015 р..
За новими правилами обчислення лікарняних
розрахунковий період 12 місяців — серпень
2014 р. – липень 2015 р.. У серпні 2014 р. працівник був відпустці, а відпускні отримав у липні
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2014 р.. Хоча у серпні 2014 р. працівник фактично відпускних коштів не одержував, сума, яка
припадає на серпень буде враховуватися при обчисленні лікарняних у серпні 2015 р.
Таким чином, бухгалтерам не варто намовляти кадровиків, а відтак і працівників, щоб ті ходили у відпустки тільки з 1-го числа.

Чи можна в бухгалтерію
не давати оригінали наказів?
У бухгалтерів є поширеним таке прислів’я:
«Вір людям на слово! Але слово має бути завірене печаткою». Така вже особливість їхньої роботи. Законодавство з питань бухгалтерського
та податкового обліку зобов’язує бухгалтерів відображати господарські операції на підставі
первинних документів і визначає основні вимоги до них. Первинні документи повинні мати
такі обов’язкові реквізити:
— 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.
І як бачимо, жодної вимоги про наявність печатки. Але наша мова про ще один «первинний»
документ — наказ.
Специфіка ведення бухгалтерського та податкового обліку в Україні така, що багато операцій
вважаються правомірними, дають право на відображення витрат в обліку, підтверджують
зв’язок операції з господарською діяльністю
тощо, якщо вони санкціоновані керівництвом,
зокрема, шляхом видання відповідного наказу.
Наприклад, працівника направляють у відрядження. Наказ у такому випадку є обов’язковим.
І він крім, власне, направлення працівника у відрядження, містить і вказівку на забезпечення
працівника авансом на відрядження тощо. І хоча
робиться попередній розрахунок (кошторис)

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

витрат на відрядження, керівник може затвердити меншу суму.
Або ж власники (засновники) підприємства в
ході загальних зборів вирішують питання розподілу прибутку, в т. ч. між собою, та інші організаційні питання з діяльності підприємства. Як
бухгалтерії встановити, яку суму дивідендів нарахувати кожному з учасників?
Кожен бухгалтер, не задумуючись, скаже, що
має бути наказ керівника. І бухгалтерія зацікавлена в тому, щоб наказ з підписом керівника і
печаткою зберігався у документах саме бухгалтерії. Але для бухгалтерії достатньо і виписки
з наказу, завіреної відповідальною особою
(секретарем, кадровиком тощо). А оригінал наказу може зберігатися у відповідній папці з діловодства.

Чи тотожні поняття
«трудовий договір»
і «трудова угода»?
Поняття «трудовий договір» і «трудова угода» —
це, можна сказати, головний біль, як бухгалтерів, так і кадровиків. Свого часу різницю між
ними пояснювало Міністерство праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці), зазначивши у листі від 14 жовтня 2010 р. № 208/
06/186-10, що поняття «трудова угода» і «трудовий договір» не є тотожними.
Відповідно до вказаного листа, «трудовий
договір» — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку,
а власник підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату (у розмірі не нижче встановленого
державою мінімального розміру) і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. А при
укладанні «трудової угоди» (цивільно-правового договору), як йшлося у листі, повинні
бути дотримані вимоги цивільного, а не трудо-
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вого законодавства. Тобто Мінпраці назвало
цивільно-правовий договір на виконання робіт
(надання послуг) трудовою угодою.
Насправді поняття «трудовий договір» і «трудова угода» тотожні, оскільки тотожні самі
поняття «угода» та «договір» — це дії громадян
та/або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або
обов’язків. Угоди (договори) можуть бути односторонніми, дво- чи багатосторонніми.
І вже у листі від 16 травня 2011 р. № 151/
06/186-11 Міністерство праці та соціальної політики України зазначило, що виконання робіт,
надання послуг громадянином може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на
інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору. І роз’яснювало
різницю між трудовим і цивільно-правовим договором, основна відмінність між якими в тому,
що перший укладається на основі трудового законодавства, а другий — цивільного.
У будь-якому разі ні бухгалтерам, ні кадровика ніколи не слід визначати характер відносин
між сторонами лише за назвою договору.
Так, якщо бухгалтер буде вважати, що «трудовий договір» — це договір з особою, яка працює
на підприємстві як найманий працівник, а «трудова угода» — це угода з особою, яка виконує
роботу за цивільно-правовим договором, яка не
є працівником, то він як мінімум неправильно
застосує ставки єдиного соціального внеску.
Для цивільно-правових договорів ставка єдина —
33,2%, а для трудових — залежить від класу професійного ризику і становить від 36,76% до
49,7%.
Суть договору визначається не його назвою, а предметом договору. За трудовим договором працівник «приймається на роботу…».
І за трудовою угодою працівник також може
бути «прийнятий на роботу…». В обох випадках
матиме місце процес праці, а не кінцевий результат. При цьому на особу поширюватиметься
трудове законодавство, вона матиме право на
відпустку, оплату часу тимчасової непрацездатності тощо.
За договором про виконання робіт (надання
послуг) «особа зобов’язується виконати роботу

19

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

(надати послуги) з передачею її результату
замовникові, а замовник оплатити її». І трудова угода може бути такою, за якою «особа зобов’язується виконати роботу (надати послуги) з
передачею її результату замовнику, а замовник
оплатити її». В обох випадках, незважаючи на
назву договору (угоди) матиме місце вже не процес праці, а не кінцевий результат, а на особу
не поширюватиметься трудове законодавство,
вона не матиме право на відпустку, оплату часу
тимчасової непрацездатності тощо. Утім, ніщо
не заважає назвати таку домовленість сторін
«трудовим договором», але в цьому випадку,
незважаючи на назву договору («трудовий»),
матимуть місце цивільно-правові відносини.
Але до такої підміни понять вдаються лише
недобросовісні роботодавці, які намагаються

ввести працівника в оману, підміняючи за допомогою назви договору трудові відносини
цивільно-правовими.
У контексті розгляду питання щодо відмінностей між трудовим та цивільно-правовим договором хочемо звернути увагу на те, що у разі укладення з особою цивільно-правового договору не
слід формувати та подавати податковим органам повідомлення про прийняття працівника
на роботу. На це окрему увагу звернула й ДФСУ
у листі від 3 вересня 2015 р. № 21446/10/28-1006-11. Повідомлення слід подавати тільки при
наявності трудових відносин.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»

РЕКЛАМА
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НАКАЗ
від 17 серпня 2015 р. № 848

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2015 р. за № 1065/27510

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та направлення на працевлаштування
Набув чинності:
6 жовтня 2015 року

Остання редакція:
17 серпня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нові форми документів з реєстрації безробітних у центрі
зайнятості та направлення на
працевлаштування. Зокрема,
затверджено форми: персональної картки та додатків до
неї, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного,
направлення на працевлаштування.

Відповідно до пунктів 3, 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 березня 2013 р. № 198 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність із законодавством України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі форми, що додаються:
1.1. Персональної картки та додатків до неї.
1.2. Заяви про надання (поновлення) статусу безробітного.
1.3. Направлення на працевлаштування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України
від 16 травня 2013 р. № 270 «Про затвердження форм Персональної картки та додатків до
неї, заяви про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 червня 2013 р. за № 908/23440.
3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В. С.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17 серпня 2015 року № 848
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2015 р. за № 1065/27510

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА ТА ДОДАТКИ ДО НЕЇ
ЗМІСТ
Персональна картка.
Додаток 1. Відвідування центру зайнятості, надані послуги, рекомендації щодо сприяння
працевлаштуванню.
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Додаток 2. Рішення, прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного.
Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).
Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.
Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального
професійного навчання.
Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.
Додаток 7. Зміни до персональної картки.

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА №
створення
персональної картки
Код за Єдиною
інформаційно-аналітичною
системою, найменування
центру зайнятості

надання
соціальних послуг
Код за Єдиною
інформаційно-аналітичною
системою, найменування
центру зайнятості

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта __________________________
Громадянство
__________________________

Дата створення
Код спеціаліста

________________________ Безробітний
________________________

П. І. Б. спеціаліста
______________________________________
Прізвище
______________________________________
Ім’я
______________________________________
По батькові
______________________________________
чол.
жін.
Дата народження ____________ Стать

Документ, що
посвідчує особу _____________________________________
Зареєстроване місце
проживання

Серія _______________
№
_______________
Місце перебування

Область

Дійсний до
________________
Зареєстрований до _______________
Місцевість:
сільська
гірська
внутрішньопереміщена особа
учасник АТО

Район
Населений пункт
Поштовий індекс
Вулиця, будинок, квартира

Телефони: дом. ___________________ , моб. ___________________ , електронна адреса: _______________@_______________

1. Професійний досвід та освіта, що є підставою для пошуку підходящої та іншої роботи
Професія/посада
(код, назва)

Вид економічної діяльності підприємства,
організації, установи для даної посади /
професії (код, назва)

Досвід роботи, років

Підходяща
робота

Рівень освіти: _____________________________________
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Кваліфікація (код,
назва) / професія
(код, назва)

Спеціальність / напрям
підготовки (код, назва)

Розряд/клас

Навчальний заклад

Дата
закінчення

Підходяща
робота

2. Додаткова інформація для пошуку роботи
Додаткові характеристики особи, навики

Відповідно до статті 46 Закону України «Про зайнятість населення» підходящою для особи є робота із заробітною платою,
що не менша _____________________ грн.
Згода на громадські роботи

Згода на роботи тимчасового характеру

Згода на профнавчання

Згода на роботу в іншій адміністративно-територіальній одиниці: _________________________________________________
для зайнятих може не заповнюватися

3. Інформація про останній вид зайнятості
Найменування підприємства,
організації, установи ______________________________________________________________

Країна
__________________________

Професія/посада особи (код, назва) / види робіт ___________________________________________________________________
Дата припинення останнього виду
зайнятості ________________________________________

Причина припинення _______________________________________

4. Періоди зайнятості
Дата початку
Дата припинення
Труд. стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ________________ місяців
Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ________________ місяців
Загальний страховий стаж ________ років _____ днів

5. Віднесення до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Найменування категорії
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6. Інформація про попередню реєстрацію
Чи реєструвалися в службі зайнятості:
так
ні
Центр зайнятості реєстрації як безробітного (код, найменування):

Дата реєстрації
як безробітного

Підстава для
припинення
реєстрації

Дата припинення
реєстрації

Кількість днів, за які
здійснено виплати
(з урахуванням
скорочень)

Залишок
Дата закінчення
скорочення виплат виплати у межах
(кількість днів)
дворічного періоду

7. Надання статусу
Дата надання статусу
безробітного

Підстава надання статусу

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований, що мої персональні дані включені до
Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою надання послуг зі сприяння працевлаштуванню та перевірки даних, що зазначені в документах, поданих мною під час реєстрації як безробітного та протягом періоду
перебування на обліку як шукаючого роботу
_______________________________________
_______________________________________
(підпис спеціаліста ЦЗ)

(підпис особи)

8. Працевлаштування (інший вид зайнятості)
Наказ підприємства, організації установи:
№ ________________________

від
___________________________

Код за ЄДРПОУ
_______________________________________________

Країна
___________________________

Найменування підприємства, організації, установи
_______________________________________________

Місцезнаходження підприємства, організації, установи ____________________________ Телефон ________________________
_____________________________________________________________________________
Професія/посада особи (код, назва) / види робіт
______________________________________________________________________________________________________________

9. Припинення реєстрації/обліку
Дата припинення
реєстрації/обліку

№ наказу центру
зайнятості

Дата наказу
центру
зайнятості

Підстава

__________________________________
(підпис спеціаліста центру зайнятості)
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Додаток 1
до Персональної картки
№ ____________________________________
_______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

_______________________________________
(П. І. Б.)

ВІДВІДУВАННЯ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, НАДАНІ ПОСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ
ЗаплаФактичні
новані
Нез’явПідпис дата та час Номер
Назва
дата та
лення
особи
відвіду- талона
послуги
час відвіособи
вання
дування

Результат
наданої
Дата
послуги
Рекомендації виконання
(назва) та
(зміст)
рекомензапроподацій
новані заходи

Підпис та
прізвище
Підпис
спеціаліста особи
центру
та дата
зайнятості

Додаток 2
до Персональної картки
№ _______________________________
_________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

_______________________________
(П. І. Б.)

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТНОГО
Підстава
Дата,
№
Назва
для
№
з/п
рішення прийняття
наказу
рішення
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Рішення діє
з

по

Дата
Кількість
скасування
днів
рішення

Підстава
для
скасування
рішення

Підпис
особи, дата
ознайомлення
з прийнятим
рішенням

Підпис
відповідального
працівника
центру зайнятості
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Додаток 3
до Персональної картки
№ ____________________________________
______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

_______________________________________
(П. І. Б.)

ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ
ЧАСТИНА I. ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ
Період
зайнятості

з

по

Професія (код,
назва), опис
Документ,
Категорія
Найменування
виконуваних
на підставі Держава
застраРозряд/
підприємства,
робіт, наданих
якого
перехованої
клас
установи,
послуг, незалежної
внесено
бування
особи*
організації
професійної
дані
діяльності

Підтверджено
даними
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування

Підходяща
робота

____________
* Заповнюється у разі надходження даних від Пенсійного фонду України щодо категорії застрахованої особи відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 р. № 435, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 р. за № 460/26905

ЧАСТИНА II. СТРАХОВИЙ СТАЖ ОСОБИ
РОЗРАХУНОК СТАЖУ
(З УРАХУВАННЯМ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ)
станом на ____________20… року
Місяць, рік

Держава
перебування

Суми, на які нараховані
страхові внески

Рядок підсумків

Мінімальна заробітна
плата

Кількість місяців
страхового стажу

—

Страховий стаж, років ____________________ .

26

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують реєстрації, ___________________ місяців.
Кількість місяців за останні 12 місяців, що передують реєстрації, протягом яких особа перебувала у трудових відносинах або
займалась іншим видом діяльності згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про зайнятість населення»,
____________.

Додаток 4
до Персональної картки
№ ___________________________________
______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

______________________________________
(П. І. Б.)

НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ТА ПЛАТЕЖІ
ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАХУВАННЯ
Дата розрахунку

Середньоденний дохід (грошове забезпечення) за 12 місяців до
місяця реєстрації особи у центрі зайнятості (за даними щодо
доходів, з яких сплачено єдиний внесок)

Сума, грн

Аліменти
Дата початку
виплати

Підстава

Дата закінчення
виплати

одержувач, МФО банку та особовий рахунок або
місцезнаходження

% утримання

Дані про призначення та виплату допомоги по безробіттю

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

Дата перерахування
коштів до банку

Дата подання платіжного
доручення до управління
Державної казначейської
служби України

На особовий рахунок
(номер, найменування
банку)

До виплат, грн

по

утримано, грн

з

нараховано, грн

вид нарахування/
утримання

Розраховано
дата розрахунку, код,
найменування центру
зайнятості

до

% від призначеної
допомоги

з

розмір призначеної
допомоги (мінімальний,
% від середньої
заробітної плати)

Дата,
№
наказу

кількість днів

Призначено нарахування
період
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Дата
реєстрації
заяви

Дата
видачі
та №
ваучера

Дата
та №
направлення

Вид
професійного
навчання

найменування

Кваліфікація
(код, назва) /
рівень
кваліфікації
Навчальний
заклад

Вид
професійного
навчання

Період навчання

ДАНІ ПРО ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА

Професія
(код, назва) /
спеціальність Кваліфікація
(код, назва), (код, назва) /
рівень
напрям
кваліфікації
навчання,
навчальна
програма

Період навчання

(П. І. Б.)

Припинення
навчання

Припинення навчання

Вид та №
Дата
документа
реєстрації
про
документа
закінчення
у службі
навчального
зайнятості
закладу

Дата
Вид
та № документа реєстрації
про закінчення документа
у службі
навчального
зайнятості
закладу

дата закінчення
навчання

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Період
Найменування та
проходження
Дата
№ документа про
навчання,
Найменування
Рівень
та № договору
підтвердження
підприємства,
Професія квалі- підтвердження
(для осіб із числа
неформального
результатів
установи, організації
фікації
безробітних)
професійного
з
до
навчання

Спеціальність
(код, назва) /
професія
(код, назва),
напрям
підвищення
кваліфікації

Дата та
Дата та
№ договору
№
з особою /
навчальним направлення
особи на
закладом,
роботодавцем, навчання
особою

договір від _____
№ _____________

Навчальний
заклад /
роботодавець

дата та № наказу
про зарахування

Підтвердження
результатів
неформального
професійного навчання

Вартість
витрат

дата припинення
навчання

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

дата початку
навчання

_____________________________________

дата та № наказу
про відрахування

дата та № наказу
про зарахування
дата та № наказу
про закінчення
навчання

дата та № наказу
про відрахування
дата припинення
навчання

дата початку
навчання
дата закінчення
навчання

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

причина

причина
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дата та № наказу
про закінчення навчання

Додаток 5
до Персональної картки
№ __________________________________
_____________________________________

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

Професія (посада)

Код за ЄДРПОУ,
найменування
підприємства,
організації,
установи

Вид робіт

Дата та №
направлення

№
з/п

Вид реєстраційних
даних / тип документа

Дата
внесення
зміни

Дата
прийняття
на роботу
дата
початку
роботи

Вид робіт

Дата
та № направлення

до внесення змін

після внесення змін

Дані про особу, що змінились

дата
початку
роботи

годин

днів

годин

Кількість
відпрацьованих

днів

Кількість
відпрацьованих

Заробітна
плата, грн

Заробітна
плата, грн

Підпис, прізвище та
ініціали працівника центру
зайнятості

(П. І. Б.)

Підпис особи

______________________________________

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

Додаток 7
до Персональної картки
№ ___________________________________
______________________________________

дата
закінчення
роботи

Виконання робіт

Підстава для
внесення змін

ЗМІНИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ КАРТКИ

(кількість днів)

Дата
прийняття
на роботу

дата
закінчення
роботи

Виконання робіт

УЧАСТЬ В ІНШИХ РОБОТАХ ТИМЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Професія
(посада)

Загальна тривалість протягом реєстрації ______________________________

Дата
та № договору між
роботодавцем та
центром зайнятості

Код за ЄДРПОУ,
найменування
підприємства,
організації,
установи

УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РОБОТАХ

(П. І. Б.)

______________________________________

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта)

Додаток 6
до Персональної картки
№ ___________________________________
______________________________________

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17 серпня 2015 р. № 848
Резолюція директора центру зайнятості:
_______________________________________
_______________________________________
____ ____________ 20__ р._____________
(підпис)

Директору ______________________________
_______________________ центру зайнятості
_______________________________________
(П. І. Б. директора центру зайнятості)

гр. __________________________________
(П. І. Б. безробітного)

ЗАЯВА
про надання (поновлення) статусу безробітного
Прошу до вирішення питання мого працевлаштування надати (поновити) мені статус безробітного відповідно до Закону
України «Про зайнятість населення» та Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають
роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198.
Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не
забезпечую себе роботою самостійно.
Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не отримую.
Не є зареєстрованим (зареєстрованою) як суб’єкт підприємницької діяльності.
Не отримую відповідно до законодавства:
допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:
дитиною-інвалідом; інвалідом I групи;
особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;
грошову допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.
_________________________________
Член особистого селянського господарства
(так/ні)
_________________________________

Фермер або член фермерського господарства

(так/ні)

_________________________________

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

(так/ні)

Ознайомлений (ознайомлена) з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення
матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

____ ____________ 20__ р.

_________________
(підпис заявника)
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____________________
(прізвище, ініціали)

№ 20 (104), 15 жовтня 2015

|
|
|
(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості)
|
|
НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
|
№ __________ від __________
|
(залишається у роботодавця)
|
________________________________________________________________ |
(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для працев|
лаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)
|
________________________________________________________________
|
(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця,
місце проживання, телефон)
|
Центр зайнятості направляє ________________________________________ |
|
(прізвище, ім’я, по батькові особи)
|
для працевлаштування на робоче місце (вакансію) ______________________
(назва посади/професії (спеціальності)) |
|
відповідно до вашої(го) _______________________________________________ |
(інформація про потребу у працівниках від ___________ 20__р., договору
про організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру |
від ____________ 20___ р. № ____)
|
Особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні |
|
працевлаштуванню:
|
________________________________________________________________
|
(назва категорії)
|
У разі працевлаштування зазначеної особи на нове робоче місце здійснюється |
компенсація роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль- |
не страхування згідно зі статтями 26, 27 Закону України «Про зайнятість населення». |
У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості внутрішньо |
переміщеної особи роботодавцю згідно зі статтею 24 1 Закону України «Про |
зайнятість населення» компенсуються витрати на оплату праці працевлашто- |
ваної особи тривалістю не більше шести календарних місяців та витрати на |
профнавчання. У разі потреби працевлаштованій особі компенсуються витра- |
ти на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці, профнавчання, |
|
а також на проходження медичного та наркологічного огляду.
|
Корінець направлення на працевлаштування з прийнятим рішенням необхідно |
повернути до центру зайнятості протягом семи календарних днів з дати направ- |
лення особи на працевлаштування.
|
Спеціаліст, який видав направлення
|
на працевлаштування _____________ ___________________________________ |
(підпис)
(прізвище, ініціали, контактний телефон)
|
|
М. П.

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості
__________________________________________________

№ 20 (104), 15 жовтня 2015
М. П.

(або уповноважена особа)

(підпис)

«___» ____________ 20__ року

(прізвище, ініціали)

Просимо направити (не направляти) на це робоче місце іншу кандидатуру
(необхідне підкреслити).
Керівник підприємства, установи,
організації, фізична особа - підприємець
_______________________
_________
__________________________

(зазначити причину)

відмовлено в прийнятті на роботу, робоче місце зайняте з «___» ____ р.
_____________________________________________________________________
відмова особи _____________________________________________________

(вказати причину)

буде прийнято за умови проходження особою профнавчання згідно з договором на працевлаштування після закінчення навчання
рішення відстрочено до «___» ____________ р. ____________________

(наявне, новостворене)

Відповідь про прийняте рішення
(заповнюється роботодавцем та повертається центру зайнятості)
прийнято з «___» ____________ р., наказ (трудовий договір) від
__________ № ____
буде прийнято за умови надання дотації з Фонду соціального захисту інвалідів (спеціальне робоче місце для інваліда) _________________________

(назва посади/професії (спеціальності))

на робоче місце (вакансію) ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

_________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ, найменування підприємства, установи, організації, прізвище фізичної особи – підприємця,
місцезнаходження, телефон)

_________________________________________________________________

(на вільне робоче місце, на громадські та інші роботи тимчасового характеру, на робоче місце, призначене для
працевлаштування інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, на робоче місце у рахунок 5 % квоти)

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
№ __________ від __________
_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження, телефон центру зайнятості, П. І. Б. спеціаліста, який видав направлення)

Міністерство соціальної політики України
Державна служба зайнятості
____________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17 серпня 2015 р. № 848

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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ЛИСТ
від 2 липня 2015 р. № 3594/0/7.2-6/6/15

Щодо порядку отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Відповідно до вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон)
роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертнотехнічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними організаціями,
які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
Відповідно до частини 4 статті 21 Закону, порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Згідно з Положенням про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці
власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на
початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 6 жовтня 1993 р. № 831, власник або уповноважений ним орган, який
створив нове підприємство, був зобов’язаний одержати від органів державного нагляду за
охороною праці дозвіл на початок його роботи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» було визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1993 р. № 831 та введено порядок отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.
Слід зазначити, що Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2003 р. № 1631, не передбачав продовження строку дії дозволів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 затверджено новий,
нині чинний Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі —
Порядок), а також Перелік видів робіт, машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу (далі — Перелік).
Пунктом 15 Порядку передбачено продовження строку дії дозволу, якщо під час дії дозволу роботодавцем не порушено його умов. Застосування такої норми можливе лише щодо
дозволів, отриманих згідно з Порядком.
Таким чином, якщо власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним
орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, або фізична особа,
яка використовує найману працю (роботодавець), виконує роботи підвищеної небезпеки, що
зазначені у додатку 2 до Порядку, та/або експлуатує машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку, то йому необхідно отримати дозвіл
на їх виконання та/або експлуатацію відповідно до вимог Порядку.
Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі нагадано, що
відповідно до вимог ч. 3 ст. 21
Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен отримати дозвіл на
виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також
що нині чинним порядком
видачі таких дозволів передбачено продовження строку
дії дозволу, якщо під час його
дії роботодавцем не було порушено його умов.

О. Павлюк
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Пропускний контроль
на підприємстві:
організація та функціонування
Як часто персонал підприємства встигає завчасно прибути на своє робоче місце?
Звичайно ж, відповідь буває різною: все залежить від окремо взятого працівника.
Якщо безпосередній керівник не знайшов його на робочому місці, працівник може
відповісти на нарікання тим, що, наприклад, на підприємстві він з’явився завчасно,
але вимушений був зайти до вбиральні, госпчастини, бухгалтерії, відділу кадрів тощо
чи взагалі його затримав директор підприємства в холі. І тоді безпосередньому керівникові важко зрозуміти де правда. А ось коли підприємство використовує пропускний контроль, тоді вже буде чітко зафіксовано, коли саме працівник з’явився на
роботі. Отож, у запропонованій статті розглянемо, хто за що відповідає та які функції виконує серед працівників, які обслуговують контрольно-пропускний пункт підприємства.

Обов’язки працівників
контрольно-пропускного пункту
На сьогодні питання організації пропуску на
роботу для персоналу не є чимось новим, проте
якщо для державного сектора існують норми та
нормативи щодо вимог організації функціонування пропускного контролю, то для приватного сектору — це довільний вибір, але, безумовно, він є дуже дієвим як з огляду на систему

управління кадрами, так і з огляду на діяльність
щодо охорони підприємства.
Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) передбачено низку професійних назв робіт
працівників, які, зокрема, займаються на підприємстві контрольно-пропускною діяльністю
(див. Таблицю 1).
Таблиця 1

Професійні назви робіт
«Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби,
управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної
та майнової)»
«Професіонал з охоронної діяльності та безпеки»
«Черговий по механізованій дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт»
«Черговий станційного поста централізації»
«Охоронник»
«Черговий бюро перепусток»
«Сторож»
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Код КП
1229.7

Класифікація професій
Керівники інших основних підрозділів в
інших сферах діяльності

2423
3115

Професіонали в галузі правоохоронної
діяльності
Технічні фахівці – механіки

4133
5169

Службовці з транспортних операцій
Працівники захисних та охоронних служб

9152

Швейцари та сторожі
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Більш детально з завданнями та обов’язками,
а також іншими кваліфікаційними вимогами
зазначених вище робочих професій («Охоронника», «Чергового бюро перепусток» та «Сторожа») можна ознайомитися у випуску 1 (розділ 2)
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). Що ж до
перших двох професійних назв робіт («Керівник
(директор, начальник та ін.) підрозділу (служби,
управління, департаменту та ін.) з охорони та
безпеки (фізичної та майнової)» і «Професіонал з
охоронної діяльності та безпеки»), то відповідні
кваліфікаційні характеристики вміщено до
випуску 99 ДКХП «Безпека господарської діяль-

ності підприємства, установи, організації».
Кваліфікаційні характеристики «Чергового по
механізованій дистанції навантажувальнорозвантажувальних робіт» та «Чергового станційного поста централізації» можна знайти у
випуск 66 ДКХП «Залізничний транспорт і метрополітен». Водночас, зверніть увагу, що наявність
кваліфікаційних характеристик зазначених
вище професій у галузевих випусках ДКХП не
означає приналежність відповідних працівників винятково вказаним галузям.
Розглянемо детальніше кваліфікаційні обов’язки працівників, які обслуговують контрольно-пропускний пункт, у Таблиці 2.
Таблиця 2

«Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.)
з охорони та безпеки (фізичної та майнової)»
Здійснює керівництво роботою підрозділу, спрямовує діяльність його працівників на забезпечення безпеки осіб та
об’єктів, які підлягають охороні. Організовує здійснення комплексу заходів із забезпечення охорони майна та фізичних
осіб у різних умовах та при виникненні екстремальних ситуацій. Здійснює прогнозування й аналіз та вживає заходи щодо
попередження, зниження або локалізації загроз і ризиків у сфері безпеки діяльності органів державної влади й місцевого
самоврядування, інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також їх посадових осіб.
Застосовує інформаційні системи та технології для удосконалення управління охоронною діяльністю. Організовує
використання за призначенням озброєння, спеціальних засобів, засобів зв’язку та охорони. Бере особисту участь у
заходах із забезпечення безпеки осіб та об’єктів, що охороняються. Проводить аналітичну роботу з питань службової
діяльності, організовує дії підрозділу під час приведення його в різні ступені готовності. Згідно із встановленим порядком
забезпечує облік та контроль щодо зберігання та експлуатації засобів озброєння, боєприпасів, спеціальних і технічних
засобів, а також іншого доречного майна. Організовує та забезпечує взаємодію підрозділу з правоохоронними органами,
іншими військовими, воєнізованими та охоронними формуваннями, утвореними відповідно до чинного законодавства,
органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форми власності, представниками іноземних держав під час здійснення охорони об’єктів та забезпечення безпеки осіб,
що потребують охорони. Керує роботою з професійної підготовки й оцінювання діяльності підлеглих. Вивчає ділові та
професійні якості працівників підрозділу, їх психологічні особливості. Організовує та проводить виховну роботу й заняття
з професійної підготовки. Організовує та здійснює контроль за дотриманням працівниками підрозділу правил і норм
охорони праці та пожежної безпеки.
«Професіонал з охоронної діяльності та безпеки»
Виконує роботу за окремим напрямком охоронної діяльності підрозділу щодо забезпечення охорони об’єктів охорони.
Бере участь у здійсненні комплексу заходів із забезпечення охорони майна і фізичних осіб у різних умовах та при
виникненні екстремальних ситуацій. Здійснює прогнозування й аналіз та вживає заходи щодо попередження, зниження
або локалізації загроз і ризиків у сфері безпеки діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування
України, інших підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності, а також їх посадових осіб. Застосовує
інформаційні системи та технології для удосконалення охоронної діяльності. Використовує за призначенням озброєння,
спеціальні засоби, засоби зв’язку та охорони. Проводить аналітичну роботу з питань службової діяльності, бере участь
в організації дій підрозділу під час приведення його у різні ступені готовності. Здійснює облік та контроль правильності
зберігання та експлуатації озброєння, боєприпасів, спеціальних і технічних засобів, а також іншого доречного майна.
Бере участь в організації та здійсненні взаємодії підрозділу з правоохоронними органами, іншими військовими,
воєнізованими та охоронними формуваннями, утвореними відповідно до чинного законодавства, органами державної
влади та місцевого самоврядування України, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм їх
власності, представниками іноземних держав під час здійснення охорони об’єктів та забезпечення безпеки осіб,
що потребують охорони. Здійснює роботу з професійної підготовки й оцінювання діяльності підлеглих працівників
підрозділу. Вивчає ділові та професійні якості підлеглих, їх психологічні особливості. Бере участь в організації та
проводить виховну роботу та заняття з професійної підготовки. Здійснює контроль за дотриманням правил і норм
охорони праці та пожежної безпеки.
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Таблиця 1. Закінчення
«Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт»
Оперативно керує виробничою діяльністю механізованої дистанції під час свого чергування. Організовує забезпечення всіх
станцій, що обслуговуються механізованою дистанцією, необхідними для виконання навантажувально-розвантажувальних
робіт машинами, механізмами і робітниками, які їх обслуговують. Веде план-графік оперативної роботи механізованої дистанції
про наявність вантажів під навантаженням та вивантаженням протягом доби, про роботу механізмів, про хід виконання плану
вантажопереробки. Виявляє причини непродуктивного простою машин і механізмів. Контролює хід виконання навантажувальнорозвантажувальних робіт й вживає заходів до запобігання та усунення простою з залученням допоміжних служб механізованої
дистанції. Складає змінний і добовий плани навантажувально-розвантажувальних робіт та контролює їх виконання. Готує аналіз
ритмічності роботи фронтів навантаження, вивантаження і сортування вантажів, вивчає вантажопотоки, що склалися, бере
участь в оперативному плануванні ритмічності навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечує ритмічне навантаження
місцевого вантажу, веде облік наявності вантажу під навантаженням і вивантаженням тощо.
«Черговий станційного поста централізації»
Організовує маневрову роботу і забезпечує безпеку руху в районі станції, що обслуговується, відповідно до вимог,
які встановлені Правилами технічної експлуатації залізниць України, Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи
на залізницях України, Інструкцією з сигналізації на залізницях України, технічно-розпорядним актом і технологічним
процесом роботи станції. Виконує операції з готування маршрутів маневрових пересувань з пульта керування пристроями
електричної централізації стрілок і сигналів. Контролює правильне готування маршрутів відповідно до показань приладів
керування, закріплення составів і вагонів на станційних коліях гальмівними пристроями за порядком і нормами, що
встановлені технічно-розпорядним актом станції. Запитує згоду на маневрові пересування у чергового по залізничній
станції під час пересування вагонів за межі району керування, що обслуговується. Використовує в роботі електроннообчислювальну техніку для отримання (видавання) оперативної інформації. Бере участь у виконанні змінного плану роботи
станції. Забезпечує виконання наказів, розпоряджень та вказівок Укрзалізниці, залізниці щодо організації руху поїздів і
маневрової роботи, безпеки руху, правил охорони праці. Оперативно керує складачами поїздів і машиністами маневрових
локомотивів у районі, що обслуговується. Контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни. Відповідає за
збереження інвентарю.
«Охоронник»
Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів,
автомобільний та інші види транспорту і випускає їх з території об’єкта в установленому порядку і за зразками документів,
затверджених власником об’єкта або уповноваженим ним органом. Звіряє дані супровідних документів із фактичною
наявністю вантажів, перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника. Приймає та здійснює
вантажі з відповідними документами. Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в
індивідуальному порядку — представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у
встановлені терміни. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється,
місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків
печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду
охорони об’єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ. Періодично контролює справність
охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів,
освітлення тощо.
«Черговий бюро перепусток»
Виписує, оформлює і видає відповідно до встановленого порядку постійні, тимчасові та разові перепустки й інші пропускні
документи, які надають право проходу (виходу) на підприємство або в’їзду (виїзду) на його територію. Реєструє в журналах
або інших формах документів і веде облік одержуваних незаповнених бланків, виданих і повернених перепусток. Складає
щоденні звіти про видавання і повернення перепусток різних видів і готує необхідні довідки, пов’язані з оформленням
пропускних документів.
«Сторож»
Перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється (замків та інших запірних пристроїв; наявність пломб; протипожежного
інвентарю; справності сигналізації, телефонів, освітлення), разом з представником адміністрації або змінним сторожем.
У разі виявлення несправностей (зламані двері, вікна, замки, відсутність пломб та печаток і т. і.), які не дозволяють прийняти
об’єкт під охорону, доповідає про це особі, якій він підзвітний, представнику адміністрації та черговому з відділку міліції й
охороняє сліди злочину до прибуття представників міліції. За умови виникнення пожежі на об’єкті б’є тривогу, сповіщає
пожежну команду та чергового з відділку міліції, вживає заходів щодо ліквідації пожежі. Чергує на прохідній підприємства,
установи, організації: пропускає працівників, відвідувачів, автотранспорт на територію підприємства, установи, організації
та назад після пред’явлення ними відповідних документів. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю вантажу,
відкриває та закриває ворота. Приймає і здає чергування з відповідним записом у журналі. Утримує приміщення прохідної
у належному санітарному стані.
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Істотні відмінності
у повноваженнях
Зазвичай робітник, який стоїть на пропускному пункті, перевіряє документи, здійснює контроль входу та виходу працівників — це «Черговий бюро перепусток». Задля виконання таких
самих функцій можна використати і професію
«Охоронник», але для цього до його типової
робочої інструкції слід ввести завдання та
обов’язки, які притаманні видам робіт на пропускному пункті. Зверніть увагу на те, що не
слід плутати професії «Охоронник» та «Охоронець», оскільки останній має інші повноваження, а саме: здійснює охоронну діяльність
особи, забезпечуючи належну підтримку її фізичного стану та здоров’я; забезпечує безпеку і
недоторканість особи, яка потребує охорони,
під час здійснення вільних, не протиправних
дій, активної соціальної, господарської, індивідуальної й інших видів діяльності; визначає ступінь доступності інформації про життєдіяльність
особи, яка охороняється, для злочинних елементів, перевіряє можливість отримання такої інформації у відділах реєстрації державних або
громадських установ, членів сім’ї, колег по роботі, знайомих, у довідниках тощо; забезпечує
безпеку під час автомобільних поїздок і перельотів, за місцем проживання та роботи, піших прогулянок та дозвілля; використовує охороннотехнічні знаряддя, які пройшли сертифікацію на
право застосування тощо. Іншими словами,
«Охоронець» здійснює охорону фізичних осіб, а
«Охоронник» — охорону майна.
Основна відмінність між «Сторожами» та
«Черговими (за видами діяльності)» є те, що
«Сторожі» несуть відповідальність у межах усього суб’єкту господарювання, межі якого визначені у відповідній робочій інструкції, тоді як
«Чергові (за видами діяльності)» несуть відповідальність тільки на своєму робочому місті (наприклад, в межах пункту перепустки).
«Сторожа», на відміну від «Охоронників», зазвичай нічні працівники. Також вони не забезпечені спеціальними приладами захисту та оборони, тоді як «Охоронники» можуть використовувати, наприклад, вогнепальну та іншу зброю
в межах чинного законодавства.

36

Окрім вищезазначеного, нагадаємо, що термін
«безпека» належить до таких сфер як інформаційна, екологічна, фінансова, натомість як термін «охорона» більш притаманний матеріальнотехнічній сфері та здоров’ю людини. Отже, якщо
роботодавець, наприклад, вводить до штату підприємства таких працівників, як «Охоронник»,
«Сторож», «Черговий (за видами діяльності)», то
їх безпосереднім керівником має бути «Керівник
(директор, начальник та ін.) підрозділу (служби,
управління, департаменту та ін.) з охорони та
безпеки (фізичної та майнової)». Якщо ж вводяться такі посади, як «Фахівець із організації інформаційної безпеки», «Професіонал з фінансовоекономічної безпеки» тощо, то в такому випадку
таким керівником має бути «Керівник (директор,
начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансовоекономічної, інформаційної)».

Об’єкти захисту та види перепусток
Введення контрольно-пропускної системи на
підприємстві має відповідати вітчизняному законодавству, а також статуту підприємства та
іншим нормативним актам, якими регулюється
його діяльність.
Для того, щоб організувати контрольнопропускну систему, необхідно розробити відповідну документацію й здійснити низку наступних заходів:
— виділення тих об’єктів та територій, які
необхідно захистити, й встановлення режиму
пропуску на цій території;
— виявлення обсягу працівників та інших
осіб, яких необхідно буде пропускати на територію щодня;
— визначення важливих об’єктів на підприємстві та виділення тих, які потребують особливого
захисту (при цьому необхідно проінформувати
всіх співробітників про новий режим й надати
кожному з них доступ на відповідну територію
або приміщення (залежно від функцій працівника — повний доступ чи обмежений, наприклад,
лише до певної будівлі, поверху тощо);
— створення системи перепусток на територію для співробітників і для відвідувачів (якщо
такі є).
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Перепустки можуть бути постійними та тимчасовими. Крім того, має бути можливість виписувати разові перепустки для сторонніх осіб.
Постійна перепустка (без вказівки строку
дії, з плановою заміною через визначений час
внаслідок технічних причин, наприклад, розмагнічування) повинна видаватися тим співробітникам і обслуговуючому персоналу, який безпосередньо працює на території і в приміщеннях
підприємства. Такі перепустки можуть постійно
знаходитися у співробітників підприємства й
пред’являтися ними на вході/виході, а можуть і
зберігатися на контрольно-пропускному пункті
(тобто здаватися там працівниками при виході з
території підприємства).
Тимчасові перепустки (з чітко визначеною
граничною датою дії) можуть бути розроблені
для тих осіб, які прибувають у відрядження, або
для тих, кого прийнято на роботу з випробувальним терміном чи за строковим трудовим договором на нетривалий період (на практиці — до
одного року). За таких обставин у разі вдалого
проходження працівником випробування, перетворення строкового трудового договору на без-
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строковий тощо тимчасова перепустка має бути
замінена працівникові на постійну.
Разові перепустки (чи як їх ще називають
«гостьові») видають один раз для відвідувачів.
Таку перепустку треба видавати тільки при
пред’явленні документів, які можуть засвідчити
особу. Доцільним є видання таких разових перепусток також і водіям автотранспортних засобів, що будуть служити перепусткою, зокрема, й
для самого автотранспортного засобу.
Підсумовуючи викладене, зауважимо, що
запровадження на підприємстві контрольнопропускного пункту позитивно впливає на
дисциплінованість персоналу завдяки фіксації
часу перебування конкретного працівника на
роботі, а також є одним із ключових моментів
в організації системи безпеки підприємстві
внаслідок встановлення певних обмежень і
правил пропуску на територію та приміщення
як працівників об’єкта, так і сторонніх відвідувачів.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Корпоративний кодекс:
правила і стандарти
Останнім часом все частіше можна почути про існування на підприємствах корпоративних кодексів — про їх доцільність стали замислюватися і працівники відділу кадрів,
і керівники компаній. Звісно, створення корпоративного кодексу не є необхідною умовою для організації діяльності підприємства, оскільки наразі є достатньо інших локальних актів, які, по суті, і фіксують основні норми поведінки працівників підприємства (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, де, зокрема, має бути
встановлено режим робочого часу та відпочинку, а також визначено взаємні обов’язки
роботодавців і працівників). Водночас, потреба саме у корпоративному кодексі виникає внаслідок того, що універсальних норм недостатньо для регулювання поведінки
працівників у специфічних ситуаціях. Професійна етика дещо відрізняється залежно
від спеціалізації підприємства, а тому має певні особливості та моральні принципи, які,
звісно, мають не суперечити загальним, а лише бути більш конкретизованими та, за
потреби, доповнені необхідними новими нормами. На підприємствах країн західної
Європи та США корпоративний кодекс вже давно став невід’ємною частиною корпоративної культури — отож, наразі з’ясуємо, які ж саме функції він виконує, як його
скласти та запровадити на підприємстві.

Мета створення
Корпоративні кодекси почали широко застосовуватися у розвинених країнах з 80-х років
ХХ століття — їх метою є встановлення норм і
правил, яких повинні дотримуватися працівники
компаній. Ці норми і правила відображають рівень корпоративної культури — системи колективних та особистих цінностей, що приймаються
і поділяються всіма співробітниками підприємства. Власні корпоративні кодекси мають близько 80% підприємств та організацій, що входять
до списку п’ятисот кращих компаній світу.
Щоб корпоративний кодекс не став просто
непотрібним документом, що припадає пилом
у шафі, необхідно почати з визначення його конкретних завдань, а їх він має вирішувати декілька. Так, як інструмент підвищення інвестиційної
привабливості — корпоративний кодекс стане у
нагоді для пред’явлення інвесторам, як інструмент управління — має регулювати поведінку
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працівників на роботі, а як інструмент розвитку корпоративної культури у ньому повинні
бути чітко позначені основні цілі та цінності
підприємства.
Впровадження корпоративного кодексу переслідує наступні позитивні, так би мовити, «внутрішні» результати для самих співробітників та
керівництва підприємства:
— формування бажаної корпоративної культури;
— розуміння партнерами підприємства та
його персоналом загальних призначень і цілей,
стратегій і засобів їх досягнення;
— визначення загальних цінностей, які поділяють як керівництво, так і усі працівники підприємства;
— побудова ефективної системи зовнішніх і
внутрішніх комунікацій.
Щодо «зовнішніх» плюсів, то корпоративний
кодекс переслідує мету підвищення інвестицій-
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ної привабливості та поліпшення репутації
підприємства. У тому випадку, якщо компанія
зацікавлена у розвитку та припливі інвестицій, планує вийти на нові сектори ринку чи
зміцнити завойовані позиції, їй необхідно надати громадськості та інвесторам публічні документи корпоративного управління. При
цьому документ повинен бути реально працюючим інструментом, тому лише формальне
прийняття кодексу підкреслить його невідповідність реальності й знизить довіру до інших
документів.
Також корпоративний кодекс допоможе
вирішити й декілька «хронічних» проблем
підприємства, зокрема, підвищення ефективності управління. У випадку, якщо в компанії
існує можливість порушень, що мають етичну
складову (наприклад, дискримінація деяких
працівників), корпоративний кодекс буде працювати на їх попередження. Багато з подібних
порушень важко виявити, тому адміністративні
заходи щодо їх запобігання не є достатньо ефективними. За таких обставин необхідного підвищення дисципліни можна спробувати досягти
за допомогою етичних інструментів — адже наявність єдиних і чітко сформульованих для всіх
співробітників етичних стандартів поведінки на
робочому місці сприяє поліпшенню взаємодії та
ефективності діяльності, а почуття сорому, яке
виникатиме при публічному вчиненні заборонених кодексом дій, стримуватиме потенційних
порушників етичних норм.
Але, звісно, найбільше корпоративний кодекс
працює таки на управління персоналом — завдяки формуванню та розвитку корпоративної
культури, створенню системи внутрішньокорпоративних комунікацій, визначенню єдиних
цілей та ідеології підприємства. Кодекс стане у
нагоді й для адаптації нових працівників, їх
ознайомленню зі спільними цінностями і традиціями компанії. Сформований корпоративний кодекс допоможе на етапі підбору працівників відгородити підприємство від осіб, які не
поділяють його цінності й переконання персоналу, та сприятиме обранню з гідних претендентів найбільш підходящого за поглядами на
життя та поведінку на робочому місці, тим са-
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мим мінімізуючи витрати на його адаптацію в
компанії і колективі.

Основні функції
У сучасному суспільстві існує два види етичних кодексів: професійний, написаний для працівників якоїсь професії, і корпоративний, що
об’єднує й регулює поведінку всіх членів єдиного колективу. Як приклад професійного кодексу
честі можна навести етичний кодекс для лікарів — клятву Гіппократа. Також існують кодекси
етики в середовищі журналістів, суддів, адвокатів, соціальних працівників тощо. У кожного з
цих професійних кодексів найважливішим завданням є формування довіри до професії з боку
клієнтів і підвищення статусу та поваги до професії в суспільстві.
Натомість для корпоративних кодексів основні завдання визначає керівництво підприємства й вони потрібні насамперед для того, щоб
встановити пріоритети у відносинах всього колективу і регламентувати їх взаємодію. Корпоративні кодекси можуть бути різними за формою викладу і рубрикації — це залежить від
специфіки конкретних галузей та регіонів розташування підприємств, особистих переваг керівництва тощо.
Як вже було зазначено вище, метою створення корпоративного кодексу є залучення нових
інвестицій та підвищення дисципліни персоналу й формування корпоративної етики. Відповідно до цього, він може й виконувати три основні функції: репутаційну, управлінську та розвитку корпоративної культури.
Репутаційна функція корпоративного кодексу полягає у підвищенні довіри до підприємства з боку потенційних інвесторів (акціонерів,
банків, інвестиційних компаній) і ділових партнерів (клієнтів, постачальників, підрядників
тощо). Наявність у підприємства корпоративного кодексу вже на сьогодні вважається своєрідною ознакою його успішності й поступово стає
необхідною умовою високої ділової репутації.
В результаті прийняття та впровадження корпоративного кодексу зростає інвестиційна привабливість підприємства і його імідж виходить на
якісно вищий рівень.
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Управлінська функція корпоративного кодексу виявляється в регламентації та упорядкуванні корпоративної поведінки працівників у
складних і неоднозначних ситуаціях з точки
зору дотримання принципів етики, чесності та
добросовісності. Управлінська функція забезпечується:
— формуванням етичних аспектів корпоративної культури між зацікавленими особами
всередині підприємства (власниками, директорами підприємства, керівниками структурних
підрозділів, менеджерами середньої ланки та
рядовими працівниками);
— впровадженням сформованих корпоративних цінностей всередині компанії, внаслідок
чого підвищується якість стратегічного й оперативного управління в ній;
— регламентацією пріоритетів у відносинах
працівників підприємства із зовнішніми зацікавленими особами (постачальниками, підрядниками, споживачами, кредиторами тощо);
— визначенням порядку і процедури розробки та прийняття рішень у складних етичних ситуаціях;
— перерахуванням і конкретизацією форм
поведінки, неприпустимих з позиції корпоративної етики.
Функція розвитку корпоративної культури забезпечується включенням до корпоративного кодексу цінностей підприємства й завдяки
ознайомленню з ним їх «донесенням» до всіх
співробітників, що підвищуватиме корпоративну ідентичність підприємства на загальному
ринку. Таким чином, саме корпоративний кодекс є важливим чинником розвитку корпоративної культури, оскільки в ньому задекларовані загальні принципи етичної поведінки для
співробітників підприємства, що орієнтує їх єдині корпоративні цілі й тим самим підвищує колективну співпрацю та відповідальність.
Базовим обмеженням впровадження етичних норм на підприємстві є неможливість їхнього прямого адміністративного регулювання —
адже індивідуальні моральні установки є занадто делікатним питанням для безпосереднього
втручання за допомогою директивних важелів.
Тому, як правило, корпоративний кодекс не пе-
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редбачає юридичної відповідальності за його
невиконання. На етапі створення пропонується
приймати кодекс добровільно, а при бажанні та
наявності відповідної процедури кожен працівник може внести свої пропозиції до тексту документа. А от у подальшому, для нових членів
колективу, корпоративний кодекс вже є даністю, обов’язковою до прийняття. Якщо людина
прагне працювати саме на цьому підприємстві,
то знання і розуміння принципів роботи на ньому допоможуть, з одного боку, новому співробітнику швидше адаптуватися, а з іншого — зберегти підприємству цілісність, не допускаючи
появи серед новачків тих, хто не поділяє основні
корпоративні цінності та не бажає дотримуватися певної етичної поведінки.
Варіант введення кодексу як локального нормативного акта теж можливий. Для цього ретельно прописуються варіанти конкретних порушень і створюється система їх виявлення і
запобігання. Такий підхід прийнятий більше в
США, ніж в Європі, й підтримує дотримання
етичних норм внаслідок соціального контролю
(через страх морального покарання в силу групового тиску). Однак на підприємствах, де соціальний контроль ускладнений (порушення з
низьким ризиком викриття), імовірність порушень все ж таки залишається високою.

Поширені помилки
Наразі у нашій країні непоодинокими є ситуації, коли в гонитві за модою до формування
й складання корпоративного кодексу відносяться формально й просто копіюють собі кодекс якогось успішного вітчизняного підприємства чи навіть європейської або американської
компанії. Як правило, такий документ, в кращому випадку, не несе ніякого смислового навантаження, а у гіршому — описані в бездумно
скопійованому кодексі стандарти поведінки
або моделі вирішення виникаючих проблем
йдуть врозріз з вже прийнятими на підприємстві «неписаними» правилами, до яких співробітники вже звикли. Виникає дисонанс, що
приводить у підсумку або до хаосу (хтось продовжує працювати так, як звик, а хтось починає слідувати описаним у корпоративному ко-
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дексі стандартам), або до повного ігнорування
нового документа.
Ще однією поширеною помилкою є одноосібна спроба одного з керівників підприємства написати корпоративний кодекс, причому написати так, як він особисто його собі уявляє. Для
ілюстрації такої помилки наведемо приклад
реальної ситуації.

Приклад
Ідеальним правилом для директора комерційного (назвемо його умовно Іванов),
якому директор підприємства (припустимо, Сидоров) доручив розробку корпоративного кодексу (незрозуміло з яких міркувань, оскільки це не входить до функцій
директора комерційного, але це вже інше
питання), є самостійне виконання поставлених завдань співробітниками. Іванов
вважає, що працівник, отримавши завдання з конкретним строком виконання,
зобов’язаний виконати його самостійно,
у встановлений термін, не відволікаючи
інших. А якщо подібне завдання співробітник виконує вперше чи, наприклад, воно
потребує застосування нової технології
або методу виконання, з якими фахівець
раніше не стикався, він повинен самостійно розібратися в його вирішенні, використовуючи Інтернет або внутрішню базу інформації підприємства.
При цьому у директора підприємства
Сидорова кардинально протилежна точка
зору. Він вважає, що у разі, коли фахівець
буде витрачати час на самостійний пошук
шляхів вирішення проблеми, це призведе
до неадекватних витрат робочого часу й
терміни виконання завдання можуть бути
зірвані. Тому для нього оптимальним варіантом є командне обговорення поставленого завдання, спільний пошук шляхів
вирішення та надання співробітнику можливості звертатися до безпосереднього керівника тоді, коли він вважає за потрібне.
Головне — результат.
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Проте Іванов описав звичні для себе моделі поведінки, а Сидоров, не дуже вчитуючись у представлений йому документ,
його підписав. В результаті через декілька
місяців обсяги виробництва продукції значно впали через банальні дрібні несправності обладнання — якщо раніше працівники одразу зверталися до начальника
цеху, який надалі вирішував подібні випадки, то після прийняття корпоративного
кодексу вони намагалися самі відремонтувати незначні поломки, на що витрачали
набагато більше часу.
Звісно, через деякий час проблема була
виявлена, відповідні положення у корпоративному кодексі переписані та доведені
до всіх співробітників підприємства, проте
втрати робочого часу, що призвели й до
певних фінансових втрат, таки мали місце
внаслідок непродуманого й одноосібного
складання документа працівником, який і
не мав не лише на це права відповідно до
своїх функціональних обов’язків, а й достатнього досвіду у технічній роботі виробництва.

Найперше, що впадає в очі у наведеному прикладі — це поверхневе ставлення директора
підприємства до внутрішніх документів (адже
якби він ретельно прочитав корпоративний кодекс до його затвердження, він би звернув увагу
на положення, які суперечать його поглядам).
Утім, ситуація може бути й іншою — наприклад
наведені протилежні позиції щодо певних підходів управління персоналом можуть мати і рівноцінні керівники, яким доручено розроблення
корпоративного кодексу, наприклад, два заступника директора, або начальник відділу кадрів та директор виробничий. За таких обставин керівникам необхідно піти на компроміс і
виробити єдину систему вирішення подібних
ситуацій. Якщо цього не станеться і керівник,
який займається складанням корпоративного
кодексу, опише прийнятні саме для себе моделі
поведінки, то у відділах, де вже сформовано й
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відпрацьовано на практиці інші моделі, станеться нашарування нової, неузгодженої (а
може й неприйнятної) системи, що може призвести до дисонансу, конфліктів у колективі та в
результаті — знову ж таки до фінансових втрат.
У будь-якому разі про те, що описана вище
проблема існує, можна дізнатися, тільки обговоривши з керівниками підприємства та його відділів структуру й мету створення корпоративного кодексу до його прийняття.

Практика створення
Пропонуємо вашій увазі наступний алгоритм
дій по створенню корпоративного кодексу.
Крок 1. Прийняття рішення про необхідність створення корпоративного кодексу.
Зазвичай, таке рішення приймає керівництво
підприємства (або з власної ініціативи, або за поданням відділу кадрів чи служби управління персоналом компанії) з метою формалізації корпоративної культури й внутрішніх правил роботи.
Крок 2. Визначення цілей, завдань і типу
корпоративного кодексу.
Це буде «внутрішній» чи «зовнішній» тип корпоративного кодексу (тобто спрямований, в
першу чергу, або на власних співробітників, або
насамперед призначений для сторонніх осіб —
інвесторів, партнерів, клієнтів тощо). Звісно, за
будь-яких обставин корпоративний кодекс містить норми і «внутрішнього», і «зовнішнього»
типу, проте якийсь з них все ж таки превалює.
У більшості випадків роботодавці все ж таки віддають перевагу «внутрішньому» типу, що є цілком виправданим — адже за таких обставин він
реально працює, а не просто проголошує бажані
цінності. «Внутрішній» корпоративний кодекс, у
свою чергу, може бути спрямованим на опис і
закріплення вже існуючих на підприємстві правил роботи, або ж, навпаки, нестиме нову інформацію від керівництва про бажані зміни
стандартів роботи.
Крок 3. Призначення особи, відповідальної
за збір та систематизацію інформації, необхідної для створення повноцінного працюючого документа.
Це може бути директор з управління персоналом, начальник відділу кадрів, менеджер з пер-
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соналу тощо — тобто посадова особа, яка добре
знає гласні й негласні правила і принципи роботи та здатна проаналізувати й описати корпоративну культуру підприємства.
Крок 4. Визначення посадових осіб, здатних надати важливу для складання кодексу
інформацію.
Наразі мова йде про формальних і неформальних лідерів — керівників структурних підрозділів підприємства, топ-менеджерів, фахівців
у певній сфері діяльності — будь-яких співробітників, які володіють системним баченням відносин, що склалися всередині підприємства, та
розуміють, які дії зазвичай вживає персонал в
тих чи інших ситуаціях.
Крок 5. Складання графіка зустрічей для вироблення єдиних правил і стандартів роботи.
Після того, як буде призначено особу, відповідальну за збір необхідної інформації, та визначено працівників, які можуть надати потрібні відомості й сприяти розробленню корпоративного
кодексу, слід скласти графік спільних нарад або
індивідуальних зустрічей з керівниками структурних підрозділів та іншими корисними для
збору потрібної інформації співробітниками.
Крок 6. Систематизація отриманої інформації.
На підставі зібраної інформації власне й базується структура самого корпоративного кодексу (залежно від його цілей і завдань). У загальному вигляді стандартну структуру цього
документа можна показати у Таблиці (візьмемо
за приклад торгівельне підприємство, оскільки
зрозуміло, що залежно від напряму діяльності як
зміст, так і структура корпоративного кодексу
можуть суттєво змінюватися).
Крок 7. Визначення форми подачі інформації.
Загальновідомо, що якщо інформація подається у дещо незвичній для людини формі, вона
викликає більший інтерес, а тому шанс, що вона
буде прочитана і засвоєна — підвищується. Звісно, «зовнішній» корпоративний кодекс повинен
мати звичний вид ділового документа, а от «внутрішній» — це не обов’язково документ, суворо
складений за правилами діловодства, який має
вид, наприклад, посадової інструкції (хоча цей
варіант теж не виключений на підприємствах,
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Таблиця
Розділ
Відносини
з клієнтами

Відносини
з колегами

Конфіденційність
та безпека

Виконання трудових
функцій
Робоче місце

Зміст
У розділі визначаються правила поведінки працівників з клієнтами: зокрема, описується процес
розмови (безпосередньо чи по телефону) — привітання, ведення діалогу, способи виходу з тривалої
бесіди, прощання тощо; наводяться стандарти на поведінку з постійними клієнтами (наприклад, у
разі повторного відвідування); визначаються способи розрахунку
з клієнтами; викладаються правила поведінки персоналу в конфліктній ситуації.
У розділі вказуються можливі варіанти спрощення роботи колег; описуються принципи адаптації
нового співробітника (наприклад, з його боку — шляхом прийняття встановлених на підприємстві
правил та звичаїв, а з боку інших співробітників — необхідність як професійної допомоги новачку,
так і його моральної підтримки); наводяться прийняті на підприємстві форми навчання; визначаються
правила взаємозамінності співробітників. Також бажано у цьому ж розділі викласти правила
спілкування працівників при сторонніх особах (клієнтах, постачальниках тощо) й описати стандарти
відносин між підлеглими і керівниками.
Розділ містить відомості про порядок роботи з конфіденційною інформацією, її надходження
й проходження через певних посадових осіб підприємства, обов’язок щодо її нерозголошення
конфіденційної інформації, заборона виносити за межі території підприємства певні документи,
зобов’язання щодо ліквідації вже непотрібної (наприклад, застарілої), але конфіденційної інформації
(видалення відповідних файлів з електронних носіїв, знищення паперових документів у шредері).
Цей розділ визначає порядок планування та виконання дорученої роботи, прийняті принципи
контролю проміжних результатів (за потреби), правила проведення роботи у нестандартних
обставинах, оцінку якості роботи тощо.
У розділі встановлюються стандарти оформлення робочого місця, правила початку й закінчення
робочого дня (необхідність вимкнення оргтехніки та світла, обов’язок замкнення дверей кабінетів на
ключ тощо), необхідність підтримки робочого місця у належному стані.

які внаслідок певних причин не мають права чи
не хочуть відступати від суворих правил складання документів). До створення кодексу можна
підійти з фантазією і зробити його, скажімо, у
вигляді кольорової брошури з ілюстраціями і
фотографіями.
Крок 8. Впровадження корпоративного кодексу.
У процесі створення корпоративного кодексу
потрібно поставити перед собою мету перетворити його в настільну книгу кожного співробітника, інформаційний довідник, здатний дати
відповідь на багато організаційних питань.
Щоб співробітники звикали до кодексу з першого дня роботи на підприємстві, зробіть його
спрямованим у тому числі й на новачків, оскільки він цілком може стати одним з інструментів
системи адаптації. Включіть в нього відповіді на
питання, що часто виникають в перші дні роботи працівників, наприклад:
— організаційна структура з зонами відповідальності кожного відділу;
— до кого й з яких питань можна і потрібно
звертатися;
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— що робити, якщо співробітник виявив пошкодження обладнання;
— як користуватися корпоративними ресурсами;
— що робити, коли співробітник захворів і не
може вийти на роботу;
— як користуватися корпоративною бібліотекою;
— де зберігаються потрібні документи;
— кому передавати заявку на проходження
навчання;
— де взяти шаблон заяви на відпустку;
— як відзначають дні народження співробітників;
— кому задавати питання в період випробувального терміну;
— основні й важливі електронні адреси компанії;
— стандарти ділової переписки;
— стандарти прийняття телефонних дзвінків;
— основні правила оформлення документів;
— система реєстрації відсутності в офісі;
— правила користування кухнею;
— корпоративні стандарти в одязі.
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Способи впровадження
Оскільки корпоративний кодекс поки є досить
новим для нашої країни інструментом управління персоналом, надзвичайно важливо не тільки
його створити, а й навчити кожного співробітника користуватися ним. Кожне підприємство
вирішує питання «розморожування» і впровадження цієї теми по-своєму. Хтось під час регулярних тренінгів для лінійного персоналу включає невеликі блоки з формування корпоративної
культури та прищепленню цінностей компанії,
на інших підприємствах такий кодекс є обов’язковим для самостійного вивчення кожним
співробітником на етапі введення в посаду, а
дехто практикує внутрішній піар, запускаючи
тему корпоративного кодексу в різноманітні ділові ігри, корпоративні збори й свята.
Одним з кращих способів впровадження
пунктів корпоративного кодексу в компанії вважається загальне обговорення у формі діалогу в
рамках всього підприємства. Саме в такій формі
відбувається тривалий процес формування відповідності індивідуальних і корпоративних
норм поведінки. При цьому дуже важливо кожному власнику, кожному керівнику почути пропозиції співробітників і внести важливі зміни в
текст кодексу, доповнивши його тими пунктами, які не суперечать внутрішній політиці компанії. Оптимальною формою впровадження
корпоративного кодексу є інтерактивні семінари зі зворотним зв’язком, головним завданням
яких є інформування співробітників і збір очікувань від них. Це допомагає уникнути саботажу і
внутрішнього опору працівників при впровадженні систем цінностей, нав’язаних вищим керівництвом.
Корпоративний кодекс є зводом певних правил, які створюють особливі межі поведінки,
його мета — запобігти неетичній поведінці як у
рамках колективу, так і у спілкуванні з клієнтами. Задані орієнтири деякою мірою обмежують
особисту свободу співробітників і придушують
ініціативу. Баланс може бути досягнутий у тому
випадку, якщо корпоративний кодекс підприємства містить заборони у сфері лише принципових форм поведінки, залишаючи можливість проявлення особистих звичок та бажань
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співробітників. Необхідно пам’ятати, що насадити корпоративну культуру і змусити виконувати
корпоративний кодекс насильно неможливо.
Тому на кожному етапі створення і впровадження цього документа повинні працювати групи співробітників, чиї інтереси порушені у цьому кодексі, аби змінити чи прибрати з нього
відповідні норми — адже корпоративний кодекс
буде працювати тільки тоді, коли кожен співробітник прийме його за основу самостійно.
Сьогодні, коли ринок повний численними
ідентичними пропозиціями, коли конкуренція в
багатьох нішах бізнесу така висока, що клієнт
починає плутатися в однакових пропозиціях,
виділитися можливо тільки найвищим сервісом.
Будь-яка діяльність в управлінні підприємством
повинна бути спрямована на задоволення потреб клієнтів. Тому так важливо з перших днів
існування будь-якого підприємства чи організації впроваджувати корпоративний кодекс, так
би мовити «живий» документ, керівництво до
дії. Високу продуктивність у впровадженні такого документа в життя мають семінари, тренінги,
загальні збори колективу, де в доброзичливій
формі кожному співробітнику комфортно і
ненав’язливо, поетапно прищеплюється внутрішня культура.
Корпоративний кодекс може і має стати унікальним документом конкретного підприємства, який містить у собі не тільки стратегічне
бачення керівництва, норми і цінності компанії,
а й способи їх трансляції рядовим співробітникам. На сьогоднішній день керівництво багатьох
великих підприємств розуміє, що позитивний
імідж — це спосіб вдалої діяльності, адже інвестують в того, кому довіряють. І одна з основних
інвестицій сучасного бізнесу — відданість і самовіддача працівників. Фундаментом лояльності персоналу стає корпоративний кодекс, але для
того, аби він став дійсно працювати, його мають
прийняти всі співробітники підприємства —
лише тоді він стане інтегруючим документом та
приводом для корпоративної гордості.

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

Чи зараховується до науково-педагогічного стажу робота за сумісництвом
на посаді викладача у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації
(не за місцем основної роботи)?
Для надбавки за вислугу років — зараховується, для призначення «наукової» пенсії — ні.
Зверніть увагу, що, по-перше, наявність певного науково-педагогічного стажу наділяє особу
правом на додаткову надбавку за вислугу років, а
по-друге — особа з достатнім таким стажем має
право на «наукову» пенсію. І деякі правила підрахунку науково-педагогічного стажу для виникнення права на надбавку за вислугу років і на
«наукову» пенсію є різними. Оскільки ж Ви не зазначили у запитанні, в якому саме аспекті воно
Вас цікавить, то розглянемо обидва варіанти.
Так, у ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту»
від 23 травня 1991 р. № 1060-XII передбачено гарантію виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років.
Відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавок за
вислугу років педагогічним та науковопедагогічним працівникам навчальних закладів і
установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 31 січня
2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних
працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963. Посада викладача вищого навчального закладу
IV рівня акредитації зазначеним переліком передбачена, а отже, певний час роботи на такій
посаді дає право на отримання надбавки за
вислугу років.
Згідно з п. 4 Порядку № 78, працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на
посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше
ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи
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для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. Таким
чином, Ваша робота викладачем за сумісництвом
зараховується до стажу педагогічної роботи для
виплати надбавки за вислугу років, за умови виконання вищезазначених вимог, передбачених
п. 4 Порядку № 78.
Правильний підрахунок стажу педагогічної
роботи має важливе значення, оскільки сума,
яку педагогічні та науково-педагогічні працівники отримують за свою роботу, зростає пропорційно тривалості такого стажу внаслідок передбачення чинним законодавством щомісячних
надбавок за вислугу років. Відповідно до п. 1
Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і
установ освіти виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового
окладу (ставки заробітної плати) залежно від
стажу педагогічної роботи в таких розмірах:
— понад 3 роки — 10 відсотків;
— понад 10 років — 20 відсотків;
— понад 20 років — 30 відсотків.
Розмір надбавки за вислугу років змінюється
з місяця, наступного за тим, в якому виникло
таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного та правильного розрахунку стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі
освіти, або з дня подання працівником таких
документів. Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова
книжка, а також інші документи, які відповідно
до законодавства підтверджують стаж роботи.
Внаслідок цього Вам бажано скористатися правом, передбаченим п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
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України від 29 липня 1993 р. № 58, згідно з
яким за бажанням працівника роботодавець
(за місцем основної роботи) має внести запис про роботу за сумісництвом. Якщо ж у
трудовій книжці все ж таки відсутній запис роботи за сумісництвом, то надалі для отримання
надбавки за вислугу років буде необхідно надати тарифікаційній комісії (саме вона займається
питаннями правильності визначення педагогічного стажу роботи працівників та встановлення їм надбавки за вислугу років) довідку
про роботу за сумісництвом в іншому освітньому закладі.
А от для призначення «наукової» пенсії стаж роботи викладачем за сумісництвом Вам не враховуватиметься — адже згідно з абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII (далі —
Закон № 1977), науково-педагогічний працівник — це вчений, який за основним місцем
роботи у вищому навчальному закладі професійно здійснює педагогічну та наукову або науковотехнічну діяльність. Окрім того, відповідно до ч. 5
ст. 24 Закону № 1977, при обчисленні пенсії
враховується заробітна плата наукового
(науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи.
Тобто, якби Ви працювали на посаді викладача за внутрішнім сумісництвом, то період такої
роботи враховувався би для призначення «нау-

кової» пенсії (адже у Законі № 1977 мова йде
про основне місце роботи, а не про основну посаду). Але оскільки у запитанні Ви зазначили,
що працюєте за сумісництвом в іншому навчальному закладі, то і права на врахування періоду цієї роботи для «наукової» пенсії у Вас не
має.
Водночас, оскільки сумісники приймаються
на роботу за трудовим договором і сплачують
страхові внески так само, як працівники за основним місцем роботи, то й заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом, враховуватиметься при обчисленні пенсії на загальних
підставах.
Таким чином, якщо для отримання «наукової» пенсії без врахування періоду роботи за
сумісництвом на посаді викладача Вам не вистачає стажу наукової (науково-педагогічної)
роботи (згідно з ч. 2 ст. 24 Закону № 1977 для
чоловіків він має становити не менше 20, а для
жінок — не менше 15 років), то це не завадить
отримати Вам «звичайну» пенсію — наприклад, відповідно до ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV, особи
мають право на призначення пенсії за віком
після досягнення віку 60 років та наявності
страхового стажу (тобто часу, протягом якого
сплачувалися страхові внески) не менше 15 років.

Працівника за два місяці до скорочення штату повідомили про звільнення,
але за три дні до вказаного строку звільнення він захворів — чи можна його
звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП до одужання?
Ні, не можна.
Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) не допускається
звільнення працівника з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу в період його
тимчасової непрацездатності (крім звільнення
за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці.
Згідно з п. 19 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9,
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чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за два місяці)
часу перебування його у відпустці або тимчасової непрацездатності.
Враховуючи наведене, можна зробити висновок: якщо працівник в день закінчення строку попередження про звільнення у зв’язку зі
скороченням штату хворіє або перебуває
у відпустці, він має бути звільнений у день
виходу на роботу.
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Чи можна направити у відрядження працівника,
який працює за договором підряду?
Ні, не можна.
Відповідно до п. 1 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
(далі — Мінфін) від 13 березня 1998 р. № 59
(в редакції наказу Мінфіну від 17 березня 2011 р.
№ 362), службовим відрядженням вважається
поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту
для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Особи, які виконують для підприємства
певні роботи або надають певні послуги на
підставі цивільно-правових договорів (зокрема, договору підряду) не є працівниками
підприємства, відповідно не можуть бути
направлені керівником у відрядження в розумінні трудового законодавства. У договорах,
укладених із такими особами, можуть бути окремо вказані умови виконання ними робіт в інших
населених пунктах, визначені розміри та строки
виплати відповідної компенсації за роботу в інших населених пунктах, але у відрядження вони
направлятися не можуть.

Головний бухгалтер відмовляється підписувати посадову
інструкцію — що робити?

Якщо новоприйнятий працівник відмовляється від підпису вже існуючої посадової
інструкції — притягти до дисциплінарної відповідальності, якщо ж в інструкцію були
внесені зміни без згоди працівника — дотримуватися порядку змін істотних умов праці.
Посадові інструкції розробляються на основі
відповідного випуску Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. У загальних положеннях Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, зазначено, що посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства доводяться до
відома працівників під підпис.
Підпис працівника під посадовою інструкцією
свідчить також про те, що роботодавець виконав вимоги ст. 29 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) і роз’яснив працівнику
його права та обов’язки.
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Якщо працівник відмовляється ставити підпис в посадовій інструкції, з якою його ознайомили, про це необхідно скласти акт. У такому
випадку, якщо працівник ухилятиметься від виконання своїх посадових обов’язків мотивуючи
це тим, що вони не обумовлені посадовою інструкцією, його можна буде притягти до дисциплінарної відповідальності, зокрема, оголосити
догану, а при повторних аналогічних діях —
звільнити за систематичне невиконання посадових обов’язків за п. 3 ст. 40 КЗпП.
Водночас, відмова працівника поставити підпис може мати місце у випадках, коли до посадової інструкції внесені зміни, з якими працівник
не був згоден, або під час прийняття на роботу
посадової інструкції взагалі не було, а в розробленій згодом містяться посадові обов’язки, про
які не йшлося під час прийняття на роботу. У такому випадку відмова працівника є правомірною, а дії роботодавця — ні.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 31 КЗпП роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим

47

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

договором. Зміни і доповнення до посадових
інструкцій можуть бути внесені тільки за згодою працівника і тільки на підставі наказу керівника підприємства. Такі зміни можуть бути
по викликані, наприклад, перерозподілом обов’язків між працівниками у зв’язку зі скорочен-

ням чисельності або штату працівників.
У будь-якому випадку перш ніж вчиняти певні дії, необхідно з’ясувати, чим саме викликана
відмова працівника поставити підпис у посадовій інструкції та чи є правомірними дії роботодавця.

У трудовій книжці неправильно вказана дата прийняття на роботу,
але після цього запису вже здійснено інший (про переведення на
іншу посаду) — яким чином можна виправити помилку?
За звичайною схемою — шляхом визнання
відповідного запису недійсним та внесенням
належного запису.
Помилки, неправильні, неточні або неповні записи, допущені під час заповнення трудових книжок, не можна виправляти, закреслювати, витирати, заклеювати і замазувати коригуючою
рідиною — внесення змін шляхом закреслення існуючої інформації допускається тільки на титульному аркуші трудової книжки, в усіх же інших розділах трудової книжки («Відомості про роботу»,
«Відомості про нагородження» та «Відомості про
заохочення») помилки виправляються за однаковою схемою, наведеною у п. 2.10. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення від 29
липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

Так, у разі необхідності зміни якогось помилкового запису у трудовій книжці у графі № 3
(після відповідного порядкового номеру у графі
№ 1 та дати внесення запису у графі № 2) зазначається, що «Запис за № таким-то є недійсним»,
після чого вноситься належний запис. У графі
№ 4 повторюють дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця, запис з якого був неправильно внесений до трудової книжки. Якщо помилки у формулюванні самого запису не було,
але дату внесення цього запису чи наказу (або
є його номер) було зазначено невірно, то помилку виправляють за звичайною схемою, наведеною у п. 2.10 Інструкції № 58, за винятком
того, що додатково здійснюють посилання не
лише на номер невірного запису, а й на графу, в
якій була допущена помилка (див. Зразок). Здійснення запису про надійність іншого не одразу
після нього, є допустимим.
Зразок

11

31

12 2014

Прийнято заступником головного бухгалтера.

Наказ від 31.12.2014
№ 206-п

12

01

10 2015

Переведено на посаду головного бухгалтера.

Наказ від 30.09.2015
№ 136-п

13
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15

10 2015

Запис за № 11 у графі 2 недійсний. Прийнято

Наказ від 31.12.2014

заступником головного бухгалтера 05.01.2015.

№206-п
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І
Інкасатор
9 Короткий опис професії: Інкасатор — це
особа, що здійснює інкасацію, тобто збирання та
перевезення готівкових коштів організацій —
клієнтів банківської установи.
9 Зміст роботи: Прийом грошових коштів
від організацій (через каси та банкомати) для
здавання їх до банку.
9 Повинен знати: Правила та вимоги щодо
перевезення грошових коштів, законодавство
щодо застосування зброї; уміти застосовувати
зброю (мати відповідну ліцензію).
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша фізична підготовка, стресостійкість,
кмітливість, спостережливість.
9 Умови праці: Перевезення грошових коштів
на спеціальному автотранспорті в державній
службі інкасації, спеціальних службах комерційних банків, небанківських кредитних організаціях і приватних охоронних підприємствах.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта за профілем діяльності та курси спеціальної підготовки.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 500
грн на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 4212, ця професія у КП
належить до підкласу «Касири в банках та інкасатори», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до розділу 80
«Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань».
9 Споріднені професії: «Інкасатор-водій автотранспортних засобів».

Інтерв’юер
9 Короткий опис професії: Інтерв’юер —
людина, що на замовлення проводить тематичні
опитування на вулицях, у магазинах, інших громадських місцях або поквартирно.
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9 Зміст роботи: Проведення цілеспрямованого усного спілкування з респондентами; заповнення опитувальника (бланка, протоколу) за
визначеною замовником темою за певними параметрами: наприклад, відбирає кожного
п’ятого покупця або кожну п’яту квартиру в будинку (за затвердженим планом) та тематикою
(наприклад, «відношення громадян до політиків», «задоволеність асортиментом кондитерських виробів в Україні» тощо).
9 Повинен знати: Методи й порядок проведення інтерв’ювання, порядок заповнення робочої та звітної документації, основи психології.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Активність, товариськість, комунікабельність,
уміння привабити до себе співрозмовника, фізична витривалість, інтелектуальна гнучкість,
самоконтроль.
9 Умови праці: У громадських місцях — на
вулицях, у торгових центрах, в учбових закладах, житлових будинках тощо.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст) та курсова
підготовка; нерідко для таких робіт залучаються
студенти.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Коливається у
межах 50 – 100 грн за відпрацьований день.
9 Кодування: Код КП — 4190, ця професія у
КП належить до підкласу «Інші службовці,
пов’язані з інформацією», у КВЕД — до класу
72.20 «Дослідження й експериментальні розробки в сфері суспільних і гуманітарних наук».
9 Споріднені професії: «Фахівець з інтерв’ювання», «Асистент соціолога».

Іхтіолог
9 Короткий опис професії: Іхтіолог — це
учений-зоолог, професіонал із водної фауни, що
вивчає й описує побудову, еволюційний розвиток, форми життєдіяльності й особливості розмноження риб і косоротих.
9 Зміст роботи: Вивчає будову, еволюційний розвиток, форми життєдіяльності і особливості розмноження риб і розробляє на основі
цих досліджень методи раціонального рибальства, рибництва та рибоохоронної діяльності.
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Важливою функцією іхтіологів є забезпечення
проходу риби через рибопропускні споруди у
складі гідровузлів. Крім того, іхтіологами розробляються технологічні процеси переробки і
здійснюється ветеринарно-санітарна оцінка
рибних продуктів.
9 Повинен знати: Суміжні дисципліни (гідрологію, палеозоологію, ботаніку, географію, кліматологію тощо), вміти проводити підводні спостереження та відеозйомки, проводити дайвінг.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Схильність до природничих наук, любов до живої
природи та водоймищ (зокрема, морів), інтерес
до науково-дослідної роботи, міцне здоров’я;
спортивна підготовка; сміливість і схильність до
ризику. Працюють іхтіологами здебільшого чоловіки.
9 Умови праці: Науково-дослідні інститути,
великі рибальські підприємства, зоопарки й аквапарки; на окремих посадах трапляються відрядження до місць перебування риб і косоротих;
плавання на науково-дослідних суднах.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки
(магістр) за напрямом «Зоологія».
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
іхтіолога становить 4 500 – 5 000 грн на місяць.
Іхтіолог також може отримувати гонорари за
консультації та підводні зйомки для створення
телевізійних передач і кінофільмів.
9 Кодування: Код КП — 2211.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)», у КВЕД —
до класу 72.19 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук».
9 Споріднені професії: «Зоолог», «Біолог», «Рибовод».

К
Каменотес (оброблення каменю)
9 Короткий опис професії: Каменотес (оброблення каменю) — це кваліфікований ро50

бітник, який займається обтісуванням та іншим
подібним обробленням каменю.
9 Зміст роботи: Підбирає заготівки для
виготовлення деталей; проводить розмітку деталей; викреслює та робить архітектурні шаблони, лекала й за ними проводить обробку
виробів.
9 Повинен знати: Види та якості різного каменю, методи його оброблення, устрій і прийоми роботи з механізованим інструментом.
9 Професійно важливі особистісні якості: Уважність, емоційна стійкість, добре розвинутий естетичний смак, висока художня
культура, координація рухів, розвинуте просторове сприйняття, точний окомір. Людям,
які страждають на порушення координації рухів, мають виражені порушення зору, деформацію пальців рук, робота з оброблення каменю
протипоказана.
9 Умови праці: На підприємствах з обробки
каменю й виробництва каменеливарних виробів за допомогою пневматичного, механічного
інструменту, а також вручну. Професію включено до Списку № 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. № 36.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професію каменотес (оброблення каменю) можна здобути безпосередньо на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 — 4 000
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 7113, ця професія у
КП належить до підкласу «Колії, різальники каменю та каменотеси», у КВЕД — до класу 08.11
«Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого
сланцю».
9 Споріднені професії: «Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)», «Різьбяр по каменю».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!
Зустрічаються два юристи:
— Добридень! Я щасливий з Вами познайомитися,
стільки чув про Вас!
— Та мало що базікають люди — Ви спробуйте довести.

***

В університеті на юридичному факультеті професор
запитує студента:
— Якщо Ви схочете пригостити когось апельсином,
як Ви це зробите?
— Ну як — скажу «Пригощайтеся, будь ласка!».
— Е ні, Ви думайте як юрист!
— Добре, тоді я скажу: «Наразі я передаю Вам всі
належні мені права на власність, що іменується апельсин, спільно зі всією його шкіркою, м’якоттю, соком і
насіннячками, з правом вичавлювати, розрізати, заморожувати й інакше вживати, використовуючи для
цього будь-які пристосування, що існують як у даний
час, так і винайдені пізніше, або без використання згаданих пристосувань, а також передавати цю власність
з усіма правами на неї третім особам…»
В результаті студент отримав залік з цивільного права.

***

Вислухавши промову адвоката, суддя каже:
— Якщо я правильно Вас зрозумів, то Ви сподіваєтеся, що я повірю Вам на слово та визнаю підсудного
святим?!

***

Адвокат виступає в суді:
— Пане суддя, але якщо чоловік має вісімнадцять
судимостей, то це вже не злочинець.
— А хто ж він на Вашу думку — маніяк?
— Та ні, що Ви — так, колекціонер…

***

Суддя запитує:
— Потерпілий, чи впізнаєте Ви людину, яка викрала
у Вас машину?
— Ваша честь, після промови його адвоката я вже
взагалі не упевнений, чи була у мене машина…

***

Адвокат говорить своєму підзахисному:
— Я Вас не розумію — щойно відбувши термін за крадіжку, Ви йдете і б’єте редактора газети. Навіщо ж так?
— Та бачите, коли я вкрав тисячу євро, цей негідник
написав, що я вкрав три тисячі, а через це у мене були
величезні непорозуміння з дружиною.

***

Клієнт докоряє адвокатові:
— Ви запевняли, що для Вас буде неважко домогтися виправдання моєї дружини, а її присудили до року
виправних робіт!
— Але ж вона на суді не дала мені й слова
вставити!

***
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Підсудний виправдовується на суді:
— Пане суддя, я дійсно стояв навколішки на шосе,
але ж це зовсім не доводить, що я був п’яний!
— А як інакше Ви можете поясните, чому намагалися
скрутити та засунути в машину білу розділову смугу?

***

Тато прогулюється зі своєю маленькою дочкою берегом річки. Бачить — художник малює пейзаж. Чоловік з дитиною встають у нього за спиною і спостерігають за роботою художника. Через деякий час тато
повчально говорить:
— Ось дивися, доню, як дядько без фотоапарата
мучиться!

***

Відомий художник-ілюстратор Фаворський, коли
робив ілюстрації до книг, завжди примальовував у куточку собачку. Коли редактор починав обурюватися,
до чого, мов, тут собачка, той з піною у рота доводив
необхідність собачки на малюнку. Врешті-решт здоровий глузд перемагав і собачку з картинки прибирали, а заспокоєний редактор віддавав малюнок до друку. Якось художника запитали, навіщо, мовляв, ти цю
нісенітницю малюєш, на що він відповів: «Бачите, така
от робота редактора — йому неодмінно слід знайти
якийсь недолік у роботі інших, а якби не було собачки,
так він би до чого-небудь ще чіплявся».

***

Відвідувачка картинної галереї довго стояла перед
картиною, що змальовувала бродягу в лахмітті. Нарешті вона сказала з обуренням:
— Це треба ж — не маючи грошей на пристойний
костюм, він дозволяє собі замовляти портрети.

***

Зустрічаються двоє друзів-художників:
— Ти знаєш, вчора я був на виставці картин і маю
тобі сказати, що єдине полотно, на яке можна було там
дивитися, це твоє!
— Дуже вдячний тобі, друже. А як все ж таки картини моїх колег? Лише теж відверто, будь ласка.
— На жаль, перед ними стільки народу було, що я
не зміг до них проштовхнутися.

***

Подружній парі подарували на річницю весілля картину. Чоловік запитує у дружини:
— Як ти вважаєш, куди нам повісити цю картину?
— Ось на цю стіну. Молоток і цвяхи — в ящику.
Бинти та йод — в аптечці.

***

Відвідувачі виставки розмовляють між собою:
— Як Ви думаєте, що намалював художник на цій
картині: захід сонця чи схід?
— Я впевнений, що захід.
— Цікаво, як же Ви це визначили?!
— Та я добре знаю цього художника: він ніколи
не прокидається раніше обіду.

51

Вересень-2015

Важливі дати жовтня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 години

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

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин
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1 — Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається у
всьому світі за ініціативою ООН. І хоча за міжнародною класифікацією
похилими людьми вважаються ті, що досягли 65 років, вам ніщо не завадить в цей день зробити щось приємне для своїх батьків, бабусь чи
дідусів незалежно від їх віку.
4 — День працівників освіти (щорічно відзначається у першу неділю
жовтня (встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 р.
№ 513/94)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2015 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р.
№ 239);
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень – вересень
2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 5 серпня
2014 р. № 224).
8 — День юриста (встановлено Указом Президента України від
16 вересня 1997 р. № 1022/97).
9 — Всесвітній день пошти (відзначається на честь створення у цей
день Всесвітнього поштового союзу в 1974 році).
10 — День працівників стандартизації та метрології (встановлено
Указом Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002)
11 — День художника (щорічно відзначається у другу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р.
№ 1132/98));
— День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
(щорічно відзначається у другу неділю жовтня (встановлено Указом
Президента України від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004)).
13 — передсвятковий день — тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу);
— останній день подання до органу соціального захисту населення:
9звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (за формою, затвердженою постановою КМУ
від 4 березня 2015 р. № 105).
14 — День захисника України (святковий день);
— День Українського козацтва, яке відзначається щорічно саме в
день свята Покрови Пречистої Богородиці (встановлено Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99).
17 — День працівників целюлозно-паперової промисловості (щорічно відзначається у третю суботу жовтня (встановлено Указом Президента України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008)).
18 — День працівників харчової промисловості (щорічно відзначається у третю неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 8 серпня 1995 р. № 714/95)).
25 — День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно в
останню неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від
13 жовтня 1993 р. № 452/93)).
28 — День визволення України від фашистських загарбників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/
2009).
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від 26.05.2010 р.

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

