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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Зміна № 3 до Класифікатора професій
З 1 жовтня 2015 р. набула чинності Зміна № 3 до
Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 2 вересня 2015 р. № 1084.
Зокрема, внесено зміни до розділу 5 КП «Класифікація професій»: у підрозділі 612 розділу 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства» назву класифікаційного угрупування 6122 «Виробники свійської птиці»
перейменовано на «Виробники, які постійно доглядають за свійською птицею та здійснюють її поставку».
Решта змін стосуються додатка А (покажчик професійних назв робіт за кодами професій) та Б (абетковий покажчик професійних назв робіт) до КП. Їх доповнено 76-ма професійними назвами робіт, серед
яких, наприклад: «Куратор банку», «Детектив», «Аналітик (банківська діяльність)», «Касир-операціоніст»,
«Адміністратор програм радіо та телебачення», «Випробувач кабелів та спеціальної апаратури».
Водночас, вилучено 7 назв професій: «Головний
реставратор», «Начальник штабу цивільного захис-

ту», «Начальник штабу цивільної оборони», «Майстер лісу», «Майстер на лісозаготівельних роботах»,
«Експерт технічний з промислової безпеки», «Помічник лісничого». Але більшість з них знову було внесено до КП без зміни назви робіт — змінився лише їх
код за КП. Так, «Майстер лісу» та «Майстер на лісозаготівельних роботах» мали код КП 1221.2, наразі ж
його змінено на 3213, у «Помічника лісничого» код
КП 3436.9 змінено на 1221.2, у «Головного реставратора» код КП 1129.7 змінено на 1229.7 тощо.
Ще 5 професійних назв робіт перейменовано —
наприклад, назви «Вчитель середнього навчальновиховного закладу» та «Вчитель початкового навчально-виховного закладу» змінено на «Вчитель
загальноосвітнього навчального закладу» (коди КП
залишилися без змін).
З повним текстом згаданого наказу і, відповідно,
безпосередньо самої Зміни № 3 до КП, ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами
поточного номера газети, а на стор. 33 — знайти
статтю фахівця, присвячену цьому питанню.

Оновлено форму та змінено строки подання звіту № 1-ПА
Міністерство соціальної політики України наказом від 7 серпня 2015 р. № 815 змінило форму
та строки подання звіту № 1-ПА «Інформація
про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги
з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого
виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».
У новій формі звіту № 1-ПА розширено зміст розділу І про працевлаштування громадян за кордоном.
Згідно з новою формою звіту в цьому розділі відображатиметься інформація про кількість працевлаштованих громадян за кордоном у звітному році за країнами
працевлаштування, статтю, віковими групами, рівнем
освіти, тривалістю роботи, видами економічної діяльності та професійними групами (у попередній формі
звіту зазначалася лише загальна кількість громадян,
працевлаштованих за кордоном).
Незначних змін зазнав розділі ІІ звіту № 1-ПА — у
ньому, як і раніше, відображатиметься інформація про
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кількість працевлаштованих в Україні громадян відповідно до професій (посад) та розміру заробітної плати
(лише дещо змінено критерії розподілу працевлаштованих громадян за розміром зарплати).
Розділ ІІІ форми № 1-ПА залишено без змін (у цьому розділі відображатиметься інформація про кількість громадян, направлених на роботу суб’єктом господарювання у звітному році відповідно до укладених
трудових договорів, а також кількість роботодавців
(включаючи фізичних осіб), у яких працювали такі
особи у звітному році).
Щодо строків подання, то наразі звіт № 1-ПА має
подаватися суб’єктами господарювання, які надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні, та
суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, щороку не пізніше 15 січня (раніше — до 1 лютого) після звітного
року районним, міським, міськрайонним, районним
у містах органам державної служби зайнятості за місцем провадження діяльності.
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Відмова профспілки
у наданні згоди на звільнення:
чи потрібно її обґрунтовувати?
Досить часто, особливо в умовах поточних кризових явищ в економіці України,
роботодавцям доводиться звільняти за своєї ініціативи певних працівників. Зрозуміло, що це досить «болюче» питання, яке може призвести до розгляду трудового
спору між працівником і роботодавцем у суді. Рішення ж суду буде залежати від
того, чи були дотримані вимоги чинного законодавства щодо процедури звільнення, в тому числі й наявності у відповідних випадках згоди виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації (далі — профспілка), членом якої є працівник, на його звільнення, або ж, якщо профспілка
відмовила у наданні такої згоди, чи була така відмова обґрунтованою? Саме проблему обґрунтування відмови профспілки ми наразі й розглянемо детально, оскільки це питання не таке однозначне, як може здаватися на перший погляд.

У яких випадках потрібна
згода профспілки?
Перш за все з’ясуємо, коли взагалі необхідна
попередня згода профспілки на звільнення, адже
відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) така згода потрібна не у всіх
випадках звільнення працівників за ініціативою
роботодавця. Так, згідно зі ст. 43 КЗпП, роботодавець повинен отримати згоду профспілки у
випадках звільнення працівника з наступних
підстав:
— зміни в організації виробництва і праці, в
тому числі реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації (далі — підприємство), скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40
КЗпП);
— виявлена невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають продовженню даної роботи,
а так само відмова у наданні допуску до державної таємниці чи скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на пра-
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цівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
— систематичне невиконання працівником
без поважних причин обов’язків, покладених на
нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ч. 1
ст. 40 КЗпП);
— прогул (у тому числі відсутність на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
— нез’явлення на роботу протягом більше як
чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, якщо законодавством
не встановлений триваліший строк збереження
місця роботи (посади) при певному захворюванні (п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
— поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7
ч. 1 ст. 40 КЗпП);
— винні дії працівника, який безпосередньо
обслуговує грошові, товарні або культурні
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цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати
довіри до нього з боку роботодавця (п. 2 ч. 1
ст. 41 КЗпП);
— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ч. 1
ст. 41 КЗпП).
Зверніть увагу, що згода профспілки не потрібна, якщо з вищезазначених підстав трудовий договір розривається з прокурором, працівником органу внутрішніх справ, Служби безпеки
України, Національного корупційного бюро
України чи органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства.

Рішення профспілки про відмову в наданні згоди
на звільнення працівника повинно бути обґрунтованим — у супротивному випадку (якщо в рішенні
немає обґрунтування відмови в наданні згоди на
розірвання трудового договору) роботодавець має
право звільнити працівника без згоди профспілки
(ч. 7 ст. 43 КЗпП).
Також про необхідність обґрунтування незгоди профспілки на звільнення йдеться і у ст. 39
Закону України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045), але в ній, на
відміну від ст. 43 КЗпП, не конкретизуються
конкретні підстави розірвання трудового договору — така вимога поширюється на всі випадки звільнення працівника за ініціативою роботодавця.
Окремо слід згадати про звільнення такої
специфічної категорії працівників, як члени виборного профспілкового органу підприємства,
його керівники та профспілкові представники.
Так, згідно зі ст. 252 КЗпП, звільнення таких
працівників, крім необхідності додержання
загального порядку, потребує й згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки
(об’єднання професійних спілок). При цьому в
ст. 252 КЗпП вже не згадується про те, що відмова у наданні згоди на звільнення має бути
обґрунтованою.

6

Від редакції.
Слід наголосити, що ч. 3 ст. 252 КЗпП сформульована таким чином, що одержання згоди профспілки й її
вищого органу є необхідним при звільненні члена виборного профспілкового органу підприємства, його керівника чи профспілкового представника з будь-якої
підстави. Тобто це правило підлягає безумовному виконанню при розірванні трудового договору з ініціативи
роботодавця (не лише з підстав, передбачених пунктами
1 – 5 та п. 7 ст. 40 КЗпП і пунктами 2 – 3 ст. 41 КЗпП, але
й за іншими підставами). Також не можна ігнорувати цю
вимогу і при розірванні трудового договору з ініціативи
працівника, за угодою сторін, внаслідок закінчення строку трудового договору, у порядку переведення на інше
підприємство тощо. Водночас, у разі припинення трудового договору з деяких інших підстав додержання цього
правила неможливо — наприклад, це стосується звільнення у зв’язку з набранням законної сили вироком суду,
яким працівника засуджено до позбавлення волі або до
іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП), адже зрозуміло, що за
таких обставин згода/незгода профспілки на звільнення
не має жодного значення. Звісно, те, що необхідність
отримання згоди профспілки та її вищого органу на
звільнення членів профспілки підприємства поширюється на всі випадки, є деяким перебільшенням гарантій працівників, обраних до профспілкових органів, але
наразі ч. 3 ст. 252 КЗпП є чинною саме у такій редакції.

Що таке «обґрунтування»?
Зауважимо, що більшість фахівців з трудового права, а також суддів, які розглядають відповідні справи, вважають, що під обґрунтуванням
відмови на звільнення мається на увазі саме
правове обґрунтування — тобто посилання на
конкретну правову норму, яка б підтримувала
незгоду профспілки на звільнення певного працівника. Наприклад, обґрунтуванням відмови
може бути виявлене порушення роботодавцем
встановлених законодавством та/або колективним договором умов проведення звільнення, зокрема, недотримання вимог ч. 3 ст. 40 КЗпП
(щодо заборони звільнення за цією статтею,
окрім її п. 5, під час тимчасової непрацездатності працівника), ст. 42 КЗпП (щодо переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників) тощо.
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Саме у таких випадках найбільше шансів довести у суді неправомірність звільнення відповідного працівника. Так, згідно з ч. 2 ст. 42
КЗпП при скороченні чисельності чи штату
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці перевага в залишенні на
роботі за рівних умов продуктивності праці й
кваліфікації надається таким категоріям працівників:
1) сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
2) особам, у сім’ях яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівникам із тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII;
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6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, —
протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби.
Проте роботодавець (в особі директора підприємства) може і не врахувати приналежність
працівника до однієї із зазначених пільгових категорій (внаслідок незнання відповідної норми
або навмисного її ігнорування) у поданні до
профспілки з проханням надання згоди на звільнення (Зразок 1), яке, до речі, також має бути
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
20.08.2015 р. № 1234

Голові профспілкового комітету
ТОВ «Виробник»
Гавришу Георгію Наумовичу
ПОДАННЯ
У зв’язку зі зменшенням обсягу виробництва, згідно з наказом по підприємству про внесення змін до штатного розпису від 6 липня 2015 р. № 10-од, скорочено посаду економіста
ІІ категорії планового відділу, яку обіймає Іванова Ірина Іванівна.
Іванова І. І. має приблизно таку ж саму продуктивність праці й кваліфікацію, як і інші
економісти планового відділу та не належить до тих категорій працівників, які згідно з ч. 2
ст. 42 КЗпП мають переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи
штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Від переведення на
запропоновану посаду табельника Іванова І. І. відмовилася. Інша робота, яку вона могла б
виконувати у відповідності до своєї освіти і досвіду роботи, на підприємстві відсутня.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 42, 43 КЗпП, прошу дати згоду на звільнення
економіста ІІ категорії планового відділу за скороченням штату відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП.
Додатки: 1. Копія наказу про внесення змін до штатного розпису від 06.07.2015 р..
2. Акт про відмову Іванової І. І. від переведення її на іншу роботу від 10.08.2015 р..
3. Довідка відділу кадрів про наявність вакантних посад від 19.08.2015 р..
4. Список працівників, які працюють на посаді економіста на підприємстві
станом на 19.08.2015 р..
Директор
Петров
П. П. Петров
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обґрунтованим. Відповідно, профспілка може
відмовити у наданні згоди на звільнення за таких обставин, посилаючись в обґрунтуванні на
відповідну норму законодавства (Зразок 2, Зразок 3).
Разом з тим Верховний Суд України (далі —
ВСУ) у постанові від 1 липня 2015 р. при розгляді справи № 6-703цс15 висловив правову позицію, у якій зазначено, що законодавство не

розкриває зміст поняття «обґрунтованість»
та «необґрунтованість» рішення, отже, обґрунтованість повинна оцінюватись судом, виходячи із загальних принципів права і засад цивільного судочинства та лексичного значення
(тлумачення) самого слова «обґрунтований»,
яке означає «бути достатньо, добре аргументованим, підтвердженим науково, переконливими
доказами, доведеним фактами». Таким чином,
Зразок 2

03.09.2015 р.
Директору ТОВ «Виробник»
Петрову Пилипу Павловичу
ПОВІДОМЛЕННЯ № 123
Профспілковий комітет ТОВ «Виробник», розглянувши 2 вересня 2015 р. на своєму засіданні подання директора підприємства від 20 серпня 2015 р. № 1234 про надання попередньої згоди на звільнення за скороченням штату економіста ІІ категорії планового відділу ТОВ
«Виробник» Іванової Ірини Іванівни, ухвалив рішення про відмову у наданні згоди на звільнення економіста ІІ категорії планового відділу Іванової І. І. за скороченням штату відповідно
до п. 1 ст. 40 КЗпП.
Зазначене рішення було прийняте у зв’язку з тим, що в результаті бесіди з Івановою І. І.
було з’ясовано, що вона є дружиною військовослужбовця строкової служби, на підтвердження чого нею були надані відповідна довідка з військового комісаріату та свідоцтво про шлюб.
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.
Додатки: 1. Витяг із протоколу № 12 засідання профспілкового комітету ТОВ «Виробник»
від 2 вересня 2015 р..
2. Копія довідки з військового комісаріату від 20.08.2015 р..
3. Копія свідоцтва про шлюб від 14.02.2014 р. № АС 345656.
Голова

Гавриш

Г. Н. Гавриш

Зразок 3
ТОВ «ВИРОБНИК»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
02.09.2015 р. № 12
м. Харків
Засідання профспілкового комітету
Усього членів профкому — 9 осіб.
Присутні:
голова профкому — Гавриш Г. Н.,
секретар профкому — Струк С. В.,
члени профкому — Гонтар С. І., Юров Ю. С., Хвалько С. І., Кравець Г. Р., Сомов Р. С.,
Жадан М. М..
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Зразок 3. Закінчення
Відсутні:
Коган А. Р. — через хворобу.
Порядок денний:
Надання згоди на звільнення за скороченням штату економіста ІІ категорії планового
відділу Іванової Ірини Іванівни.
УХВАЛИЛИ:
Відмовити у надані згоди на звільнення економіста ІІ категорії планового відділу Іванової
Ірини Іванівни за скороченням штату відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку з тим, що вона
є дружиною військовослужбовця строкової служби і відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» має переважне
право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.
Голосували: «за» — одностайно.
Голова
Секретар

Гавриш
Струк

рішення профспілкового органу про відмову в
наданні згоди на розірвання трудового договору
повинно бути достатньо, добре аргументованим
та містити посилання на правове обгрунтування незаконності звільнення працівника, або посилання на неврахування власником фактичних
обставин, за яких розірвання трудового договору з працівником є порушенням його законних
прав.

Приклади обґрунтування
відмови на звільнення
Враховуючи зазначене, можна дійти висновку, що в обґрунтуванні можуть бути посилання
не тільки на якісь конкретні норми трудового
законодавства, які порушив роботодавець під
час прийняття рішення щодо звільнення певного працівника, але і деякі інші обставини.
Наприклад, у ч. 1 ст. 42 КЗпП йдеться про те,
що переважне право на залишення на роботі
надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При цьому
законодавством не передбачено обов’язок роботодавця доводити або якось інакше аргументувати, що певні працівники, яких він планує
звільнити, мають нижчу кваліфікацію або продуктивність праці, ніж інші. Але якщо роботода-
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Г. Н. Гавриш
С. В. Струк

вець не зробив цього, і зокрема не посилався на
це в обґрунтуванні свого подання до профспілки, остання може взяти ініціативу в свої руки та
провести відповідну роботу.
У цьому випадку профспілка може утворити
спеціальну комісію, яка здійснить порівняльний
аналіз продуктивності праці та кваліфікації працівників, яких пропонується залишити на роботі, і тих, яких планується звільнити. У процесі
такого аналізу можна враховувати такі фактичні обставини як: наявність професійної освіти,
у тому числі післядипломної, підвищення кваліфікації, великий досвід роботи за спеціальністю,
наявність заохочень за успіхи в роботі та відсутність дисциплінарних стягнень, відсутність
рекламацій на продукцію, що виробляється,
вчасне виконання доручених завдань, обсяги
виконуваних робіт, рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань тощо. Результати зазначеного порівняльного аналізу, які б свідчили на користь працівника, якого пропонується
звільнити, перед іншим, можна навести в обґрунтуванні відмови у наданні згоди на звільнення цього працівника.
У випадку же звільнення працівника за п. 3
ч. 1 ст. 40 КЗпП за систематичне невиконання обов’язків працівником, профспілка може
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перевірити відповідність зазначених обов’язків
посадовій інструкції працівника, кваліфікаційній характеристиці його професії (посади)
або іншим нормативним актам. Наприклад,
у випадку невиконання інспектором з кадрів
обов’язків із встановлення норм тривалості
робочого часу для окремих категорій працівників, в обґрунтуванні відмови на його звільнення
можна зазначити, що подібні обов’язки можуть
бути відсутні у посадовій інструкції (кваліфікаційній характеристиці) інспектора з кадрів, натомість передбачені у посадовій інструкції
(кваліфікаційній характеристиці) економіста
з праці.
Бувають випадки, коли досить важко підібрати відповідну норму законодавства для обґрунтування певних пільг для відповідних категорій
працівників. Наприклад, працівник може потрапити у важкі життєві обставини у зв’язку із
серйозною хворобою своїх близьких, лікування
якої потребує значних коштів або втратити своє
житло внаслідок стихійного лиха або за інших
обставин. Для таких категорій можуть бути і не
передбачені законодавством якісь пільги саме у
випадку звільнення за ініціативою роботодавця.
Разом з цим, згідно зі ст. 2 Закону № 1045, професійні спілки створюються з метою захисту не
тільки трудових прав, але і соціально економічних інтересів членів профспілки. Тому у доречних випадках профспілки для обґрунтування
своєї відмови у на надані згоди на звільнення
окремих працівників можуть посилатися на відповідні факти «важких життєвих обставин»,
звичайно якщо інші працівники, які можуть потрапити під звільнення, не мають відповідних
переваг, безпосередньо передбачених законодавством (наприклад, ч. 2 ст. 42 КЗпП).
Іншим прикладом обґрунтування може бути
врахування перспектив працевлаштування запланованих до звільнення окремих категорій
працівників. Так, відповідно до ст. 22 Закону
№ 1045, профспілки проводять спільні консультації з роботодавцем щодо територіальних
програм зайнятості, пропонують заходи щодо
соціального захисту своїх членів, які вивільняються у результаті реорганізації підприємств.
Профспілка, зокрема, може звернутися до
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служби зайнятості з відповідним письмовим
запитом (зверненням) щодо наявності підходящої роботи на ринку праці для окремих
категорій працівників, що вивільняються.
У цьому випадку письмова відповідь служби
зайнятості про неможливість надання підходящої роботи та утруднення наступного працевлаштування для певних професійних категорій
може використовуватися як обґрунтування
відмови у наданні згоди на розірвання трудового договору.
Наприклад, у випадку скорочення чисельності учителів іноземної мови у спеціалізованій школі, одним категоріям вчителів, наприклад, зі знанням двох мов — англійської та
німецької — скоріш за все буде легше знайти
відповідну роботу в інших школах. Але вчителям з німецькою та французькою це можливо
буде набагато складніше зробити, якщо відповідні іноземні мови не вивчаються в інших
школах у певному місті (районі). Аналогічно
особам передпенсійного віку також буде важче
знайти підходящу роботу, ніж їхнім молодшим
колегам.
Крім того, відповідні додаткові (крім безпосередньо передбачених законодавством) категорії працівників, що мають певні переваги у
разі звільнення, можуть бути передбачені і колективним договором на підприємстві або в іншому локальному нормативному акті (якщо це
не суперечить законодавству). У цьому випадку
профспілка під час обґрунтування своєї відмови
може посилатися і на відповідні норми локальних нормативних актів.

Непогодження роботодавця
з обґрунтуванням
Звичайно, роботодавець може мати дещо
іншу думку відносно того, що має бути в обґрунтуванні й наскільки воно є правомірним. Тому
побачивши, що в такому обґрунтуванні прямо
не вказано відповідну правову норму, яка безпосередньо забороняє звільняти відповідну категорію працівників (або надає їй певні переваги),
роботодавець може вважати, що відмова не містить «належного» обґрунтування і тому все одно
звільнить працівника. У такому випадку швид-
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ше за все справа буде вирішуватися в суді, який
після вивчення усіх обставин справи, ймовірно
стане на бік працівника і профспілкового комітету. Серед іншого, це пов’язано й з тим, що згідно правової позиції ВСУ у справі № 6-163цс14
від 22 жовтня 2014 р., роботодавець має право
звільнити працівника без згоди профспілкового органу за відсутності обґрунтування
профспілковим органом такої відмови, а не з
мотивів її відмови. Коли ж суд входить в обговорення правомірності обґрунтування рішення
виборного профспілкового органу, то в цьому
випадку суд може вийти за межі своєї компетенції та ухвалити незаконне рішення.
Із зазначеної позиції можна зробити досить
парадоксальний висновок, що роботодавець
має право звільнити працівника лише за умови,
якщо у відмові у наданні згоди на звільнення
профспілки взагалі немає жодного обґрунтування. Проте, якщо у такій відмові профспілка
навела обґрунтування, суд не має права давати
висновки правомірності такого обґрунтування
навіть якщо вони суперечать здоровому глузду
та об’єктивним обставинам справи. Крім того,
згідно з правовою позицією ВСУ, яка міститься
в ухвалі від 3 березня 2010 р. відсутня і процедура оскарження рішення виборного профспілкового комітету про відмову у наданні
згоди на звільнення, що позбавляє роботодавця можливості оскаржувати правомірність обґрунтування певної відмови профспілкового
органу.
Разом з тим судами можуть прийматися також рішення, які фактично суперечать зазначеним правовим позиціям. Так, згідно з висновками колегії суддів Судової палати у цивільних
справах ВСУ від 10 березня 2011 р. було визнано
необґрунтованою відмову профспілки в наданні
згоди на звільнення, оскільки в якості такого обґрунтування профспілка фактично використовувала тільки факт відсутності своєчасного (за
три місяці) інформування адміністрацією підприємства профспілкового органу про майбутню реорганізацію та скорочення штату працівників. Але за висновком колегії суддів у такому
обґрунтуванні мало б бути посилання «на порушення адміністрацією норм трудового законо-
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давства щодо підстав і порядку звільнення позивача» (тобто відповідного працівника).
Проте багато експертів з трудового права вважають даний висновок досить спірним, бо роботодавець у зазначеному випадку допустив порушення законодавства про працю під час
прийняття рішення про звільнення. Адже у ч. 2
ст. 494 КЗпП прямо зазначено, що реорганізація, яка тягне за собою скорочення чисельності або штату працівників можлива тільки
після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, і роботодавець має проводити не пізніше трьох місяців з
часу прийняття відповідного рішення консультації з професійними спілками про заходи щодо
запобігання звільненню чи зведенню їх кількості
до мінімуму або пом’якшення несприятливих
наслідків будь-якого звільнення.

Права роботодавця
Отже, відповідно до ч. 7 ст. 43 КЗпП, у разі
якщо у рішенні немає обґрунтування відмови
в наданні згоди на розірвання трудового договору, роботодавець має право звільнити
працівника без згоди профспілки. Аналогічна
норма є і у ст. 39 Закону № 1045.
Крім того, слід звернути увагу і на відповідні
строки щодо надання згоди на звільнення. Так,
відповідно до ч. 2 та ч. 5 ст. 43 КЗпП профспілка
має розглянути письмове і обґрунтоване подання роботодавця про розірвання трудового
договору у п’ятнадцятиденний строк та повідомити його про прийняте рішення у письмовій формі в триденний термін після його
прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на
розірвання трудового договору (ч. 5 ст. 43
КЗпП). Відповідно, якщо у «запізнілому» рішенні про незгоду на звільнення і буде необхідне
обґрунтування, роботодавець все одно має право звільнити відповідного працівника.

Наслідки неврахування
обґрунтування
Неврахування обґрунтування профспілки у її
рішенні про відмову в наданні згоди на звільнення буде фактично означати і неврахування
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роботодавцем всієї відмови у цілому, адже роботодавець не може одночасно погодитися із такою відмовою в цілому і при цьому не погоджуватися з її обґрунтуванням.
Якщо ж роботодавець звільнить працівника,
не враховуючи незгоду профспілки з таким
звільненням, то йому у подальшому доведеться
поновити такого працівника на роботі. Зазначене, серед іншого, передбачено у п. 15 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, де
вказано, що розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним
органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених ст. 43 і ст. 431 КЗпП. Встановивши,
що звільнення працівника проведено роботодавцем без звернення до профспілкового органу, суд зупиняє провадження по справі, запитує
згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в наданні

згоди на звільнення працівника розглядає спір
по суті. Не буде суперечити закону, якщо до
профспілкового органу в такому випадку звернеться власник чи уповноважений ним орган
або суддя при підготовці справи до судового розгляду. Аналогічним чином вирішується спір про
поновлення на роботі, якщо згоду профспілкового органу на звільнення визнано такою, що не
має юридичного значення. Відмова ж профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою
поновлення на роботі працівника.
Поновлення на роботі, згідно зі ст. 235 КЗпП
та деяких інших норм законодавства, буде означати для роботодавця необхідність виплати середнього заробітку працівнику за час вимушеного прогулу, а іноді — й відшкодування йому
моральної шкоди.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА
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Військовий облік:
обов’язки підприємств
Належна організація військового обліку є надзвичайно важливим для суспільства
завданням, виконання якого залежить не тільки від уповноважених органів військового управління та військовозобов’язаних, а й від підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Ретельне виконання покладених на роботодавців і працівників обов’язків в означеній сфері є однією із запорук готовності військової
організації держави своєчасно і ефективно реагувати на ймовірну зовнішню агресію. Оскільки роботою із забезпечення виконання громадянами військового
обов’язку займаються не лише військові комісаріати, але й всі підприємства, бо
майже на кожному з них серед працівників є військовозобов’язані, ця стаття стане
в нагоді всім роботодавцям та кадровикам і допоможе належним чином виконати
свій обов’язок щодо ведення військового обліку.

Загальні положення
Однією зі складових військового обов’язку —
захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, — є дотримання правил
військового обліку.
Військовий облік на підприємствах полягає
в обліку основних відомостей щодо військовозобов’язаних та призовників з метою контролю
за дотриманням ними законодавства про військовий обов’язок і військову службу, своєчасного оформлення бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями на період мобілізації
і воєнного часу та оперативного забезпечення
достовірною інформацією щодо змін облікових
даних, яка сприятиме повноті та достовірності
ведення військового обліку у військових комісаріатах.
Законодавство зобов’язує виконувати встановлені правила військового обліку громадян
України, які:
— приписані до призовних дільниць;
— перебувають у запасі Збройних Сил України;
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— проходять службу у військовому резерві.
Правовою основою з організації ведення військового обліку на підприємствах є Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі —
Закон № 2232), Положення про військовий
облік військовозобов’язаних і призовників,
затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 9 червня 1994 р. № 377 (далі — Положення № 377), Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом Міністра оборони України від 15 грудня
2010 р. № 660 (далі — Інструкція № 660).

На керівників підприємств, установ, організацій і
навчальних закладів (незалежно від підпорядкування і форм власності), покладається обов’язок
щодо ведення персонального обліку призовників і
військовозобов’язаних за місцем їх роботи чи навчання (ч. 5 ст. 34 Закону № 2232).
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Призначення відповідального
за ведення військового обліку
Необхідна кількість працівників для ведення
військового обліку військовозобов’язаних на
підприємстві, залежить від кількості працівників цього підприємства, які перебувають на військовому обліку.
Кадровий персонал для ведення військового
обліку формується згідно з п. 12 Положення
№ 377. Так, якщо на обліку підприємства перебуває від 500 до 2000 військовозобов’язаних і
призовників, то веденням обліку може займатись один працівник, до обов’язків якого входить ведення військового обліку. За наявності
на обліку від 2000 до 4000 військовозобов’язаних
і призовників — для ведення військового обліку
повинно виділятись два працівника. У разі перебування на обліку від 4000 до 7000 військово-

зобов’язаних і призовників — військовим обліком повинно займатись три працівники. Якщо
кількість військовозобов’язаних перевищує
7000, то на кожні наступні 3000 осіб виділяється
ще один працівник, до обов’язків якого входить
ведення військового обліку.
Посадові оклади для таких працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.
На сьогодні найбільш поширеною ситуацією є
така, коли на обліку підприємства перебуває
менше 500 військовозобов’язаних і призовників. У цьому разі обов’язки з ведення військового обліку наказом керівника підприємства
покладаються на одного з працівників відділу
кадрів, якому, згідно з п. 14 Положення № 377,
встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАЛ»
НАКАЗ
09.09.2015 р.

м. Ужгород

№ 92-п

Про покладання обов’язків з
ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
Відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII, Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377
та Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних
закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660,
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на РАХМАНОВУ Катерину Євгенівну, інспектора з кадрів, за її згодою, з 11 вересня 2015 р. обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
2. За виконання обов’язків, зазначених у п. 1 цього наказу, встановити Рахмановій К. Є.
доплату у розмірі 30% посадового окладу.
Підстави: 1. Подання начальника відділу кадрів Горбунова В. К. від 07.09.2015 р..
2. Згода Рахманової К. Є. на виконання обов’язків щодо ведення військового
обліку військовозобов’язаних і призовників від 08.09.2015 р..
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З наказом ознайомлена:
10.09.2015 р.

Рахманова

К. Є. Рахманова
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Після призначення, а також у разі переміщення чи звільнення працівників, які виконують
обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, керівнику підприємства
необхідно проінформувати відповідний районний (міський) військовий комісаріат (Зразок 2).
Даний обов’язок встановлено у п. 15 Положення
№ 377.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Також слід пам’ятати, що згідно з п. 10 Положення № 377 та п. 3.4. Інструкції № 660, керівники підприємств повинні повідомляти
військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи, в семиденний
термін (Зразок 3).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАЛ»
Вул. Бородіна, 7, м. Ужгород, 88017
«11» вересня 2015 р.
Військовому комісару
Ужгородського міського
військового комісаріату
Березняківському О. А.
ПОВІДОМЛЕННЯ № 56/1
Відповідно до п. 15 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377, повідомляю, що на Рахманову Катерину Євгенівну, інспектора з кадрів ТОВ «Інтеграл», з 11 вересня 2015 р. покладено обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників.
Додаток: копія наказу від 9 вересня 2015 р. № 92-п.
Директор

Калашніков

А. І. Калашніков

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАЛ»
Вул. Бородіна, 7, м. Ужгород, 88017
«15» жовтня 2015 р.
Військовому комісару
Ужгородського міського
військового комісаріату
Березняківському О. А.
ПОВІДОМЛЕННЯ № 57/2
Відповідно до п. 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377, та п. 3.4. Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах,
затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660, повідомляємо, що
Козинський Микола Пилипович, 1989 р.н., військовозобов’язаний, прийнятий до ТОВ «Інтеграл»
слюсарем-сантехніком з 12 жовтня 2015 р. (наказ від 9 жовтня 2015 р. № 98-п).
Директор
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Калашніков

А. І. Калашніков
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Заповнення особової картки
Персональний облік військовозобов’язаних і
призовників на підприємствах ведеться шляхом
заповнення особової картки працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р.
№ 495/656). Відомості про військовий облік зазначаються у розділі ІІ особової картки.
Персональний облік військовозобов’язаних
та призовників в установах, організаціях, що
підпадають під дію Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII,
здійснюється за формою первинного обліку
№ П-2 ДС, затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 26 грудня 1995 р. № 343,
у розділі IX якої зазначаються відомості про
військовий облік.
Підставою для ведення підприємствами персонального обліку військовозобов’язаних і
призовників є військово-облікові документи, до
яких відносяться:
— військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) — для військовозобов’язаних;
— посвідчення про приписку до призовної
дільниці — для призовників.
Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється послідовно і в точній
відповідності з даними записів військових квитків.
На військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється згідно з
п. 3.7. Інструкції № 660 у такому порядку та
з додержанням таких вимог:
— у рядку «Група обліку» вказується група обліку «НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС»
(Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство
внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України) (п. 22 військового квитка);
— у рядку «Категорія обліку» вказується перша
чи друга категорія (п. 21 військового квитка);
— у рядку «Склад» вказується склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський чи старшинський) (п. 23 військового квитка);
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— у рядку «Військове звання» записується військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової
служби або перебування у запасі (п. 19 військового квитка);
— у рядку «Військово-облікова спеціальність
№» записується кодове (цифрове) позначення
військово-облікової спеціальності (п. 24, п. 25
військового квитка);
— у рядку «Придатність до військової служби» записуються рішення медичних комісій
щодо осіб, визнаних обмежено придатними до
військової служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров’я
військовозобов’язаного, які є в пунктах 13 – 15
військового квитка;
— у рядку «Назва райвійськкомату за місцем
проживання» вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);
— у рядку «Перебування на спеціальному обліку» олівцем проставляються номери переліку,
пункту і розділу переліку (постанови), за якими
оформлено бронювання військовозобов’язаного.
На офіцерів запасу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється відповідно до п. 3.8. Інструкції № 660 з дотриманням таких правил:
— рядок «Група обліку» не заповнюється;
— у рядку «Категорія обліку» записується
розряд запасу згідно із записом у військовому
квитку офіцера запасу;
— у рядку «Склад» вказується профіль (командний, інженерний, технічний, юридичний,
медичний, ветеринарний);
— у рядку «Військово-облікова спеціальність
№» записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно
із записом у військовому квитку офіцера запасу;
— рядок «Придатність до військової служби»
на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.
На призовників заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки
здійснюється згідно з п. 3.9. Інструкції № 660
у такому порядку:

№ 21 (105), 2 листопада 2015

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

— у рядку «Група обліку» записується слово
«призовник»;
— у рядку «Назва райвійськкомату за місцем
проживання» вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник
приписаний;
— у рядку «Перебування на спеціальному обліку» вказується, чи надається відстрочка від
призову на військову службу і на який термін.
Решта рядків розділу II особової картки не заповнюється.
Згідно з п. 1.4. Інструкції № 660 з військового
обліку на підприємствах знімаються військовозобов’язані та призовники, які згідно із ч. 5 та ч. 6
ст. 37 Закону № 2232 зняті або виключені з військового обліку у військових комісаріатах.
Від редакції.
Зверніть увагу, що зняття з військового обліку
означає, що особу, яку знято з військового обліку, буде
знову взято на облік або за іншим місцем проживання,
або через певний час — за тим же самим (наприклад,
після її повернення до України після піврічного перебування за кордоном). Натомість під «виключенням» мається
на увазі «остаточне» зняття з військового обліку — зокрема, у разі досягнення граничного віку перебування в
запасі, припинення громадянства України, визнання особи військово-лікарською комісією непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку
тощо.
На військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, в особових
картках потрібно викреслити дані про військовий облік і зробити відмітку: «Виключений з військового обліку за віком». Але це слід зробити
лише після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами (п. 3.10. Інструкції № 660).

Правила зберігання
Особові картки на військовозобов’язаних і
призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:
— перша група — особові картки на військовозобов’язаних офіцерського складу;

№ 21 (105), 2 листопада 2015

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

— друга група — особові картки на військовозобов’язаних рядового, сержантського та
старшинського складу;
— третя група — особові картки на військовозобов’язаних-жінок;
— четверта група — особові картки на призовників.
На військовозобов’язаних, які заброньовані
за підприємствами, установами і організаціями
на період мобілізації і воєнного часу, особові
картки виділяються окремо в кожній групі.
Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці підприємства.
Організація зберігання на підприємствах документів картотеки особових карток на військовозобов’язаних і призовників повинна відповідати вимогам загального діловодства.

Перелік необхідних дій
Також на керівників підприємств, незалежно від підпорядкування і форм власності, згідно з п. 3.4. Інструкції № 660 покладається виконання таких заходів:
— перевірка у громадян під час прийняття на
роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень
(замість військових квитків), а у призовників — посвідчень про приписку до призовних
дільниць). Прийняття на роботу (навчання)
військовозобов’язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий
облік у військових комісаріатах, а також у разі
перебування на військовому обліку у Службі
безпеки України;
— повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу
(навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);
— на вимогу військових комісаріатів оповіщення військовозобов’язаних та призовників
про їх виклик до військкомату і забезпечення їх
своєчасного прибуття за цим викликом;
— забезпечення повноти, достовірності та
якості обліку всіх військовозобов’язаних і
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призовників підприємств і навчальних закладів за вимогами, встановленими Інструкцією
№ 660 та іншими документами первинного обліку відповідно до чинного законодавства;
— підтримання постійної взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток,
списків військовозобов’язаних, списків призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та
призовників;
— організація періодичної звірки особових
карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік
проведення звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів;
— внесення в п’ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця
роботи і посади військовозобов’язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням
про зміну облікових даних (Зразок 4);

— приймання під підпис від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових
документів для подання у військові комісаріати,
звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних та списками призовників
(Зразок 5);
— своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на
воєнний час;
— складання і не пізніше 1 грудня поточного
року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (Зразок 6);
— здійснення постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил
військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про
військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення
винних до відповідальності згідно з законом;
— ведення журналу перевірок стану обліку
військовозобов’язаних і призовників (Зразок 7).
Зразок 4

Лицьовий бік
ДОНЕСЕННЯ
про зміну облікових даних
1. Прізвище, ім’я та по батькові, особистий номер Фурдичко Орест Іванович, 1234567898
2. Номер військово-облікової спеціальності (ВОС)
401
3. Військове звання сержант
4. Рік і місяць народження
1989, жовтень
5. Які відбулися зміни в облікових даних
одруження з Чекан Веронікою Олегівною
6. Підстава зміни паспорт Фурдичко О. І., СС 849141, виданий Ужгородським МВ УМВС України
в Закарпатській області 24.11.2005 р., свідоцтво про одруження від 08.10.2015 р. І-АК № 128722
(назва, номер, дата видачі документа)

Зворотний бік
7. Військовий квиток МО № 348510, видано «23» грудня 2007 року
8. Де перебуває на обліку Ужгородський міський військовий комісаріат
(військовий комісаріат)

9. Місця проживання м. Ужгород, вул. Салютна, 3-а, кв. 139
«15» жовтня 2015 року

__Рахманова К. Є._
(підпис)
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Зразок 5
Розписка
№ 47
Видана Бігуну Артему Павловичу

Корінець розписки
№ 47
Про прийом військового квитка
(посвідчення про приписку до
призовної дільниці) від
військовозобов’язаного
(призовника)
1. Бігуна Артема Павловича

(прізвище, ім’я, по батькові)

1987 року народження
Про те, що військовий квиток
(посвідчення про приписку до
призовної дільниці), який
йому належить,
серія МА,
№ 067128,
прийнятий для звірки даних
ТОВ «Інтеграл»

(прізвище, ім’я, по батькові)

(вказати, з якою метою; найменування органу чи посадової особи,
яка прийняла військовий квиток (посвідчення про приписку
до призовної дільниці))

Розписка дійсна до
«20» листопада 2015 року
Підпис Рахманова Рахманова К. Є.,
інспектор з кадрів,
(прізвище і посада того, хто прийняв військовий квиток,
посвідчення про приписку до призовної дільниці)

М.П.
«20» жовтня 2015 року

2. Рік народження 1987
3. Військове звання сержант
4. З якою метою прийнято
військовий квиток (посвідчення про
приписку до призовної дільниці) для звірки
даних
Підпис Рахманова Рахманова К. Є.,
інспектор з кадрів,
(прізвище і посада особи, яка прийняла
військовий квиток (посвідчення про
приписку до призовної дільниці))
Розписка військовозобов’язаного
(призовника) в отриманні
військового квитка (посвідчення
про приписку до призовної дільниці)
«23» жовтня 2015 року
Зразок 6

СПИСОК
юнаків 1999 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці
ТОВ «Інтеграл»
(найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу, житлово-експлуатаційної організації,
домовласників, виконавчого комітету місцевої ради)

Станом на «29» жовтня 2015 року

№ Прізвище, ім’я,
з/п по батькові

Місце роботи
(навчання) та
посада

1. Бабак Антон
Валерійович

ТОВ «Інтеграл»,
кур’єр

2. Зубач
Костянтин
Валентинович

ТОВ «Інтеграл»,
прибиральник
службових
приміщень
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Місце
проживання

Відмітка районного
військового комісаріату про
зміни в списку, які сталися
після 1 січня до закінчення
приписки поточного року,
та за яким порядковим
номером занесений до
зведеного списку

м. Ужгород,
вул. Райдужна, 44,
кв. 7
м. Ужгород,
вул. Квіткова, 7,
кв. 109
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Зразок 7
ЖУРНАЛ
перевірок стану обліку
військовозобов’язаних і призовників
ТОВ «Технобуд»
Дата
перевірки
1
28.10.2015 р.

Посада, прізвище,
Результати проведеної
Відмітка про
ім’я, по батькові перевірки, основні недоліки і усунення виявлених
особи, яка перевіряє
висновки
недоліків
2
Начальник
відділу кадрів,
Овчаренко Денис
Васильович

3
4
Задовільно.
Виявлені недоліки
Відсутній список громадян, усунено протягом
які підлягають приписці до відведеного терміну
призовних дільниць.
Подати до військового
комісаріату до 30.11.2015 р.

Відповідальність за порушення
Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону № 2232 керівники, інші посадові особи підприємств та громадяни України, винні у порушенні порядку
військового обліку, допризовної підготовки,
приписки до призовних дільниць, призову на
строкову військову службу, проходження служби
у військовому резерві, проходження зборів,
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності і таке інше, несуть відповідальність
згідно із законом.
До адміністративної відповідальності за
невиконання обов’язків з військового обліку
керівники підприємств (незалежно від їх підпорядкування та форм власності) можуть
бути притягнуті згідно з нормами Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) у разі:
— неподання щорічно в строки, встановлені
Міністерством оборони України, до відповідних
районних (міських) військових комісаріатів
списків громадян, які підлягають приписці до
призовних дільниць (ст. 2112 КУпАП);
— прийняття на роботу військовозобов’язаних
і призовників, які не перебувають на військовому
обліку за місцем проживання (ст. 2113 КУпАП);
— незабезпечення на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і
призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода своєчасній явці громадян
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на збірні пункти чи призовні дільниці (ст. 2114
КУпАП);
— несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про
виклик у військові комісаріати (ст. 2115 КУпАП).
За вчинені правопорушення у КУпАП встановлено відповідальність у вигляді накладення
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (тобто від 17 до 51
грн), а повторне протягом року вчинення вищезазначених порушень, за які особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за
собою накладення штрафу від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 51 грн до 118 грн).
І хоча такі штрафи не значні для багатьох керівників, але їх накладення може негативно відбитись на діяльності підприємства. Тому потрібно слідкувати за порядком ведення військового
обліку та проводити серед працівників роз’яснювальну роботу щодо виконання їх обов’язків,
оскільки це, з одного боку, відповідає спільному
інтересу громадян України щодо забезпечення
загальної безпеки і відсічі зовнішнім загрозам, а
з іншого — допомагає оптимізувати функціонування кожної окремої юридичної особи.

Ірина ПРИМАК,
юрист
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НАКАЗ
від 2 вересня 2015 р. № 1084

Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010
Видавник:
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Набув чинності:
1 жовтня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 259 Господарського кодексу України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити таку, що додається, зміну до національного класифікатора України з набранням чинності з 01.10.2015 р.:
Зміна № 3 ДК 003:2010 Класифікатор професій.
2. Департаменту технічного регулювання оприлюднити інформацію щодо затвердженої
зміни до національного класифікатора України на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М. Є..
Міністр

Айварас Абромавичус
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
2 вересня 2015 р. № 1084

Остання редакція:
2 вересня 2015 року

Зміна № 3
ДК 003:2010
Класифікатор професій

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено Зміну № 3 до Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор
професій», якою, зокрема,
внесено 76 нових професійних назв робіт, вилучено
7 професій, та перейменовано 5.

1. РОЗРОБЛЕНО: Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових
відносин Міністерства соціальної політики України.
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 02.09.2015 р. № 1084.
Чинна з 1 жовтня 2015 р.
Розділ 5 «КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ»
ЗМІНИТИ
Директива
3

Є/Має бути Код КП
НАЗВА КЛАСИФІКАЦІЙНОГО УГРУПУВАННЯ
Є
6122 Виробники свійської птиці
Має бути
6122 Виробники, які постійно доглядають за свійською
птицею та здійснюють її поставку

ДОДАТОК А
СКАСУВАТИ
Директива Код КП
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С
С
С
С
С
С

1129.7
1210.1
1210.1
1221.2
1222.2
2414.2

С

3436.9

КОД ВИПУСК ВИПУСК
ЗКППТР ЄТКД
ДКХП

24140
23272
—

—
3
3

3

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Головний реставратор
Начальник штабу цивільного захисту
Начальник штабу цивільної оборони
Майстер лісу
Майстер на лісозаготівельних роботах
Експерт технічний з промислової
безпеки
Помічних лісничого
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ЗМІНИТИ
Директива
3

3
3
3
3

Є/Має
бути
Є

Код КП
1210.1

Має бути

1210.1

Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути

2149.2
2149.2
2320
2320
2331
2331
4212
4212

КОД
ЗКППТР
—

ВИПУСК ВИПУСК
ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
ЄТКД
ДКХП
82
Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, театру, кіно відеопрокату, кіностудії та ін.)
82
Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, кіно відеопрокату, кіностудії та ін.)
Фахівець із цивільної оборони
Фахівець з питань цивільного захисту
—
Вчитель середнього навчально-виховного закладу
Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
—
Вчитель початкового навчально-виховного закладу
Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
—
Контролер ощадного банку
Контролер у банку

25157
25157
23072

ВНЕСТИ
Директива Код КП
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В
В
В
В
В
В
В

1210.1
1210.1
1221.1
1221.2
1222.2
1229.7
1231

В

1231

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

2145.2
2149.2
2310.2
2414.2
2414.2
2419.3
2441.2
2449.2
2490
3111
3111
3111
3211
3212
3213
3213
3340
3340
3340

КОД
ЗКППТР

ВИПУСК
ЄТКД

ВИПУСК
ДКХП

3
3

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Куратор банку
Директор (художній керівник) театру
Головний агролісомеліоратор
Помічник лісничого
Начальник стенду
Головний реставратор
Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.)
відповідного напряму діяльності банківської установи
Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру,
відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)
Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)
Інженер судновий
Богослов
Професіонал з антикорупційної діяльності
Уповноважений з антикорупційної діяльності
Детектив
Аналітик (банківська діяльність)
Експерт технічний з промислової безпеки
Інспектор
Асистент астронома
Асистент фізика
Асистент метеоролога
Асистент біохіміка
Технік-гідролісомеліоратор
Майстер лісу
Майстер на лісозаготівельних роботах
Асистент богослова
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
Катехит
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В

3439

Асистент

В

3460

Тифлокоментатор

В

4212

Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот

В

4212

Касир-операціоніст

В

4229

Адміністратор програм радіо та телебачення

В

7134

Ізолювальник (спеціальні виробництва)

В

7212

Паяльник агрегатів ракетних рідинних двигунів

В

7221

Виготовлювач сильфонів

В

7224

Полірувальник-доводжувач спеціальних виробів

В

7239

Випробувач спеціальних виробів на вогневих стендах

В

7239

Випробувач спеціальних виробів на пневмогідравлічних стендах

В

7239

Випробувач стартово-стендових систем

В

7239

Складальник ракетних двигунів на твердому паливі

В

7239

Слюсар-випробувач виробів (спеціальні виробництва)

В

7239

Слюсар-механік з виготовлення та ремонту ртутних
диференціальних манометрів

В

7239

Слюсар-механік із спеціальних вимірювальних приладів

В

7239

Слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва)

В

7239

Слюсар-стендовик на вогняних стендах виробів з ракетними
рідинними двигунами та ракетними двигунами на твердому паливі

В

7241

Випробувач вимірювальних систем

В

7241

Випробувач-лаборант ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів

В

7241

Електромонтажник спеціальних виробів

В

7241

Монтажник електронно-вимірювальної та спеціальної апаратури

В

7242

Регулювальник спеціальної апаратури

В

7243

Слюсар-механік із обслуговування спеціальних вагонів з
транспортування виробів

В

7249

Випробувач-електрик ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів

В

7322

Пресувальник спеціальних мас

В

8123

Силицирувальник

В

8143

Оператор маніпулятора (лісове господарство та лісозаготівля)

В

8154

Апаратник нейтралізації продуктів ракетних рідинних двигунів

В

8154

Заправник-випробувач виробів спеціальними продуктами

В

8159

Вальцювальник ізоляційних покриттів

В

8159

Виготовлювач шнурових виробів

В

8159

Лаборант із спеціального палива

В

8159

Лаборант спеціальних хімічних покриттів

В

8159

Лаборант-рахівник на спеціальних пневматичних гідростендах

В

8159

Патронувальник

В

8211

Верстатник-ізолювальник
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В
В

8211
8212

В
В
В

8223
8223
8229

Контролер спеціальних виробів
Формувальник теплоізоляційних та герметизуючи покриттів
спеціальних виробів
Контролер спеціальних теплозахисних покриттів
Травильник розмірного травлення
Виготовлювач оправ спеціальних виробів

В

8229

Виготовлювач чохлів

В

8232

В

8232

В

8232

В

8232

В

8290

Виготовлювач спеціальних виробів з полімерних композиційних
матеріалів намотуванням
Слюсар з виготовлення деталей та зразків з полімерних
композиційних матеріалів
Слюсар-складальник спеціальних виробів з полімерних
композиційних матеріалів
Формувальник спеціальних виробів з полімерних композиційних
матеріалів
Слюсар-складальник спеціальної електро-радіоапаратури

В

9322

Випробувач кабелів та спеціальної апаратури

ДОДАТОК Б
СКАСУВАТИ
Директива

КОД
КП

С
С
С
С
С
С
С

1129.7
2414.2
1221.2
1222.2
1210.1
1210.1
3436.9

КОД
ЗКППТР

ВИПУСК
ЄТКД

23272
—
24140

ВИПУСК
ДКХП

3
3
—
3

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Головний реставратор
Експерт технічний з промислової безпеки
Майстер лісу
Майстер на лісозаготівельних роботах
Начальник штабу цивільного захисту
Начальник штабу цивільної оборони
Помічник лісничого

ЗМІНИТИ
Директива

Є/Має
бути

КОД
КП

КОД
ЗКППТР

ВИПУСК
ЄТКД

Є
Має бути

2320
2320

25157

—

3

Вчитель середнього навчально-виховного закладу
Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

3

Є
Має бути

2331
2331

25157

—

Вчитель початкового навчально-виховного закладу
Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

3

Є

1210.1

—

82

Має бути 1210.1

24

3

Є
Має бути

4212
4212

3

Є
2149.2
Має бути 2149.2

ВИПУСК
ДКХП

82
23072

—

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
Контролер ощадного банку
Контролер у банку
Фахівець із цивільної оборони
Фахівець з питань цивільного захисту
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ВНЕСТИ
Директива

КОД
КП

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

4229
2441.2
8154
3439
3111
3211
3340
3340
3111
3111
2310.2
8159
8211
8229
7221
8223

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

8229
8159
7241
9322
7239
7239
7239
7249
7241
1221.1
1229.7
2419.3
1210.1
2449.2
7241
8154
7134
2149.2
2145.2
2490
4212
4212
3340
1231

В

1231

КОД
ЗКППТР

ВИПУСК
ЄТКД
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ВИПУСК
ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Адміністратор програм радіо та телебачення
Аналітик (банківська діяльність)
Апаратник нейтралізації продуктів ракетних рідинних двигунів
Асистент
Асистент агронома
Асистент біохіміка
Асистент богослова
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
Асистент метеоролога
Асистент фізика
Богослов
Вальцювальник ізоляційних покриттів
Верстатник-ізолювальник
Виготовлювач оправ спеціальних виробів
Виготовлювач сильфонів
Виготовлювач спеціальних виробів з полімерних композиційних
матеріалів намотуванням
Виготовлювач чохлів
Виготовлювач шнурових виробів
Випробувач вимірювальних систем
Випробувач кабелів та спеціальної апаратури
Випробувач спеціальних виробів на вогневих стендах
Випробувач спеціальних виробів на пневмогідравлічних стендах
Випробувач стартово-стендових систем
Випробувач-електрик ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів
Випробувач-лаборант ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів
Головний агролісомеліоратор
Головний реставратор
Детектив
Директор (художній керівник) театру
Експерт технічний з промислової безпеки
Електромонтажник спеціальних виробів
Заправник-випробувач виробів спеціальними продуктами
Ізолювальник (спеціальні виробництва)
Інженер судновий
Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)
Інспектор
Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот
Касир-операціоніст
Катехит
Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.)
відповідного напряму діяльності банківської установи
Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру,
відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)
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В

8211

Контролер спеціальних виробів

В

8223

Контролер спеціальних теплозахисних покриттів

В

1210.1

В

8159

Лаборант із спеціального палива

В

8159

Лаборант спеціальних хімічних покриттів

В

8159

Лаборант-рахівник на спеціальних пневматичних гідростендах

В

3213

3

Майстер лісу

В

3213

3

Майстер на лісозаготівельних роботах

В

7241

В

1222.2

В

8143

Оператор маніпулятора (лісове господарство та лісозаготівля)

В

8159

Патронувальник

В

7212

Паяльник агрегатів ракетник рідинних двигунів

В

7224

Полірувальник-доводжувач спеціальних виробів

В

1221.2

В

7322

В

2414.2

В

7242

Регулювальник спеціальної апаратури

В

8123

Силицирувальник

В

7239

Складальник ракетних двигунів на твердому паливі

В

8232

Слюсар з виготовлення деталей та зразків з полімерних
композиційних матеріалів

В

7239

Слюсар-випробувач виробів (спеціальні виробництва)

В

7239

Слюсар-механік з виготовлення та ремонту ртутних диференціальних
манометрів

В

7239

Слюсар-механік із спеціальних вимірювальних приладів

В

7243

Слюсар-механік із обслуговування спеціальних вагонів з
транспортування виробів

В

7239

Слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва)

В

8232

Слюсар-складальник спеціальних виробів з полімерних
композиційних матеріалів

В

8290

Слюсар-складальник спеціальної електро-радіоапаратури

В

7239

Слюсар-стендовик на вогняних стендах виробів з ракетними
рідинними двигунами та ракетними двигунами на твердому паливі

В

3212

Технік-гідролісомеліоратор

В

3460

Тифлокоментатор

В

8223

Травильник розмірного травлення

В

2414.2

В

8232

Формувальник спеціальних виробів з полімерних композиційних
матеріалів

В

8212

Формувальник теплоізоляційних та герметизуючих покриттів
спеціальних виробів

Куратор банку

Монтажник електронно-вимірювальної та спеціальної апаратури
Начальник стенду

Помічник лісничого
Пресувальник спеціальних мас
Професіонал з антикорупційної діяльності

Уповноважений з антикорупційної діяльності
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ЛИСТ
від 12 серпня 2015 р. № 06/01-26/1025

Керівникам членських
організацій ФПУ
Видавник:

Про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати

Федерація професійних
спілок України

Остання редакція:
12 серпня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі нагадано, що
у разі виникнення затримки
виплати роботодавцем заробітної плати працівник має
право звертатися до суду за
захистом своїх прав, а також
наведено зразки заповнення
позовних заяв.

Шановні колеги!
На сьогоднішній день стрімко зростає заборгованість по заробітній платі. Роботодавці
дозволяють собі по декілька місяців затримувати заробітну плату, навіть при звільненні повністю не розраховуються з працівником, то є грубим порушенням конституційних та трудових прав громадян України.
Одним з ефективних способів захисту права на оплату праці є звернення до суду.
Виходячи з викладеного, у разі виявлених фактів порушення роботодавцями законодавства України про оплату праці, рекомендуємо користуватись пам’яткою у вигляді Інформації
про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати (додається), яка підготовлена
Правовою та технічною інспекціями праці апарату ФПУ.
Додаток на 4-х аркушах.
З повагою,
Заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк
Додаток
до листа ФПУ
12.08.2015 р. № 06/01-26/1025

Інформація
про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати
Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом
первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який здійснюється виплата.
Отже, у разі виникнення затримки виплати заробітної плати працівник має право звертатися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою (Зразок № 1).
Відповідно до частини першої статті 16 Цивільного кодексу України, статті 3 Цивільного
процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) кожна особа має право звернутися до
суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Трудові спори підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті,
міських чи міськрайонних судах (статті 231, 232 КЗпП України).
За загальними правилами підсудності, визначеними у статті 109 ЦПК України, позови до
фізичної особи пред’являються до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку
місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. Позови до юридичних осіб пред’являються до суду за їхнім місцезнаходженням.
Водночас, статтею 110 ЦПК України передбачена можливість пред’явлення позовів, що
виникають з трудових відносин також і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
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Таким чином, при зверненні працівника до суду для вирішення трудового спору він має право обрати суд, у
якому розглядатиметься справа, з урахуванням правил, наведених вище.
При зверненні до суду з позовами про стягнення заборгованості із заробітної плати позивачі звільняються
від сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).
Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний
в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у день
звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше
наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених сум (стаття 116 КЗпП України).
У разі, якщо працівника було звільнено, а повного розрахунку з ним не проведено, виникає необхідність у
захисті своїх трудових прав у суді (Зразок № 2).
Також працівник має право на отримання середнього заробітку за час затримки розрахунку (стаття 117
КЗпП України).
Нагадаємо, що у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з
позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (частина друга
статті 233 КЗпП України).

Зразок № 1:
Позовної заяви про стягнення заборгованості із
заробітної плати
Печерський районний суд
м. Києва
Позивач:

Власенко Оксана Артемівна,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 3098903732
місце проживання: вул. А. Іванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв’язку: тел. (044) 412-22-22
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»
місцезнаходження: вул. Героїв Дніпра, 30
м. Київ, 44400
Ідентифікаційний код юридичної особи: 67898739
засоби зв’язку: тел. (044) 400-00-00
Ціна позову: ____________ грн.
Позовна заява про стягнення заборгованості із заробітної плати
28.08.2012 р. мене прийняли на роботу на посаду касира у Товариство з обмеженою відповідальністю
«Зоря», де я і працюю до цього часу.
Починаючи з 01.10.2014 р. по 01.12.2014 р. Відповідач не виплачує мені заробітну плату, посилаючись на
відсутність коштів.
Всього станом на 01.12.2014 р. Відповідач заборгував мені __________ грн, але виплатити їх внаслідок відсутності грошових коштів відмовився.
Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата
виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що
не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
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Згідно з пунктом першим частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового
збору звільняються позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за
іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.
На підставі викладеного, відповідно до статті 21, частини першої статті 115, частини другої статті 233 КЗпП
України, частини сьомої статті 43 Конституції України, керуючись частиною першою статті 3, частиною першою
статті 15 ЦПК України, прошу:
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» на мою користь нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 р. у розмірі __________ грн.
Додатки:
1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія трудової книжки
3. Витяг з колективного договору (розділ оплата праці)
4. Розрахунок заборгованості (за необхідності)
5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
05.01.2015 р.

О. А. Власенко

Зразок № 2:
Позовної заяви про стягнення
заборгованості із заробітної плати
та середнього заробітку за час
затримки розрахунку
Печерський районний суд
м. Києва
Позивач:

Власенко Оксана Артемівна,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 3098903732
місце проживання: вул. А. Іванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв’язку: тел. (044) 412-22-22
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»
місцезнаходження: вул. Героїв Дніпра, 30
м. Київ, 44400
Ідентифікаційний код юридичної особи: 67898739
засоби зв’язку: тел. (044) 400-00-00
Ціна позову: ____________ грн.
Позовна заява
про стягнення заборгованості із заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку
28.05.2013 р. мене прийняли на роботу на посаду продавця у Товариство з обмеженою відповідальністю
«Зоря».
01.12.2013 р. я звільнився з роботи за власним бажанням, на підставі статті 38 КЗпП України.
В день звільнення з роботи мені не виплачено заробітну плату за період з 01.11.2014 р. по 01.12 2014 р. в
сумі __________ грн, внаслідок відсутності грошових коштів.
Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно до частини першої статті 116 КЗпП України
При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день увільнення не працював, то зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
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Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен
письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у
строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація згідно з частиною першою статті 117 КЗпП України повинні виплатити працівникові його середній заробіток
за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
На день пред’явлення позову до суду сума середнього заробітку, який відповідач зобов’язаний сплатити на
мою користь за час затримки розрахунку складає __________ грн.
Свої позовні вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи в суді.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
Згідно з пунктом першим частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового
збору звільняються позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за
іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.
На підставі викладеного та відповідно до частини першої статті 47, частини першої статті 116, частини першої статті 117, частини першої статті 232 КЗпП України, частини другої статті 124 Конституції України, керуючись пунктом 2 частини першої статті 367 ЦПК України, прошу:
1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» на мою користь нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з 01.11.2014 р. по 01.12 2014 р. в сумі __________ грн, а також середній
заробіток за період затримки розрахунку за період з 02.12.2014 р. по 01.03.2015 р. у розмірі __________ грн.
2. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення заробітної плати, але не більше ніж за
один місяць.
Додатки:
1. Копія наказу про прийом на роботу.
2. Копія наказу про звільнення з роботи.
3. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.
4. Довідка про середню заробітну плату.
5. Розрахунок середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку
6. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
17.03.2015 р.

30

О. А. Власенко

№ 21 (105), 2 листопада 2015

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЛИСТ
від 31 липня 2015 р. № 445/18/99-15

Виконавчій дирекції Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
31 липня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено
нюанси розрахунку середньої заробітної плати для допомоги по соціальному страхуванню, зокрема, питання
оплати тимчасової непрацездатності організацією, що не
працює, та обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку страхової виплати особі, яка була призвана
на військову службу за призовом під час мобілізації на
особливий період, і за якою
у розрахунковому періоді
зберігається середній заробіток.

Деякі питання обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Міністерство соціальної політики розглянуло лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та повідомляє.
До запитання 1.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі
матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати
(доходу), у разі настання в неї страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
Враховуючі зазначене, у разі якщо застрахована особа не здійснює трудову діяльність
(підприємство не працює та не оформлено простой) та не нараховується заробітна плата,
допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.
Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від двох
третин тарифної ставки, передбачено вихід працівника на роботу і у зв’язку із настанням тимчасової непрацездатності ним було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою),
йому призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності та обчислюється середня заробітна плата для
розрахунку допомоги відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р.
№ 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 439) (далі —
Порядок).
До запитання 2.
Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не
працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
На нашу думку, період військової служби застрахованої особи за призовом під час мобілізації на особливий період можна вважати періодом, не відпрацьованим з поважної причини. Тому, якщо деякі місяці та дні розрахункового періоду застрахована особа не працювала із зазначеної поважної причини, пропонуємо ці місяці та дні виключати з
розрахункового періоду та здійснювати розрахунок середньої заробітної плати за відпрацьовані місяці та дні розрахункового періоду. У випадку, коли застрахована особа не працювала
із зазначеної поважної причини, всі місяці розрахункового періоду, на нашу думку, може
бути застосовано пункт 9 Порядку.
До запитання 3.
Відповідно до пункту 2 Порядку сума страхової виплати обчислюється шляхом множення
суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. Середньоденна
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заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах), у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, зазначених у пункті 3 Порядку.
Частиною другою статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яка визначає базу нарахування єдиного внеску,
передбачено, що для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за
відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул,
єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Враховуючи зазначене, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових
виплат, передбачене пунктом 2 Порядку, застосовується, зокрема, у випадку поновлення на
роботі працівника, який був звільнений з роботи без законної підстави (незаконно переведений
на іншу роботу) з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітної платі за час виконання нижче оплачуваної роботи).
При цьому слід враховувати, що пунктами 32 та 33 Порядку встановлено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми
нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що подаються до ДФС.
До запитання 4.
Пунктом 9 Порядку передбачено для добровільно застрахованих осіб за страхуванням з тимчасової втрати працездатності обчислення середнього доходу виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленого законом на день настання страхового випадку, у разі якщо у
розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних
причин (зокрема, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком і відпустка без збереження заробітної плати) не мала
доходу. При цьому зазначена норма Порядку щодо виключення з розрахункового періоду відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком і відпустки без збереження заробітної плати як поважної причини не стосується добровільно застрахованих осіб, оскільки на цих осіб не поширюються норми
трудового законодавства.
До запитання 5.
Обчислення середнього доходу здійснюється відповідно до пункту 3 Порядку — виходячи з
нарахованого за розрахунковий період доходу, на який нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості
(періоду виконання робіт (послуг) за цивільного-правовими договорами, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді.
При цьому слід враховувати те, що у випадках добровільного страхування за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності правовідносини за таким страхуванням врегульовуються договірними зобов’язаннями та
розпочинаються з дня укладення відповідного договору, а тому норма пункту 3 Порядку застосовується в періоді дії договору про добровільне страхування.

Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Зміна № 3 до Класифікатора
професій: новації розробників
Працівникам кадрових підрозділів підприємств і компаній та іншим користувачам
Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» буде
цікаво довідатися про черговий вихід у 2015 році Зміни до цього національного
стандарту України — Зміни № 3. Враховуючи, що чимала частка охоплених змінами
професій можуть застосовуватися бізнес-структурами, спробуємо структурно окреслити дії зі скасування, зміни кодів, внесення нових угруповань та професійних назв
робіт, які містить Зміна № 3.

Р

озвиток суспільно-економічних відносин в Україні, рух у напрямку інтеграції
в європейський ринок праці та військово-політичні обставини обумовлюють для нашої країни відповідні зміни у її професійно-класифікаційній структурі, що закріплюються Змінами до Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від
28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП).
Отже, користувачам даного класифікатора
слід відстежувати вихід таких Змін, та, коли виникає необхідність, вносити відповідні корективи до штатного розпису та інших відповідних
документів своїх підприємств.

Нагадаємо, що для чинної версії КП, у 2015 році вже було підготовлено Зміну та доповнення
№ 2, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада 2014 р. № 1361 (далі — Зміна № 2), яку ми
розглядали у газеті «Консультант Кадровика»
№ 3 (87) за поточний рік.

Повертаючись до Зміни № 2
Тих, хто не ознайомлений з матеріалами Зміни № 2 інформуємо, що вони стосуються професій за такими галузями, які зазначені в Таблиці 1.

Таблиця 1

1.

Директива щодо
професійних назв робіт
«Скасувати»

2.

«Змінити»

3.

«Внести»

№ з/п

Сфера застосування професійних назв робіт
Адміністративна діяльність, громадське харчування, бібліотечна справа, кабельне
виробництво та інше.
Буропідривні роботи, наука, переробка промислових та побутових відходів, медицина,
релігія, готельна й туристична діяльність, авіація, зовнішньо-економічна діяльність,
офісна діяльність (за напрямами) та інше (змінено назву більше 25 професійних назв
робіт).
Адміністративна діяльність, громадське харчування, медицина, аграрна сфера,
добування корисних копалин, будівництво та інше.

Що треба знати про Зміну № 3?
Перейдемо до огляду Зміни № 3 до КП, затверджену наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 р.
№ 1084 відповідно до ч. 5 ст. 259 Господарського
кодексу України.
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Зверніть увагу, що Зміна № 3 вже набрала
чинності — з 1 жовтня 2015 року.
Слід зауважити, що на відміну від попередніх
змін до КП — Зміни № 1 та Зміни № 2, — у Зміні
№ 3 розробники КП майже не торкнулися назв
професійних угруповань, в ній присутні більше
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40 позицій робітників спеціальних виробництв.
У той же час, наявні зміни (подекуди — суттєві),
що стосуються науковців, працівників промисловості, лікарів, фельдшерів, офісних працівників
тощо.
Отже, розглянемо ці нововведення докладніше.
Викладення матеріалу Зміни № 3 відповідно до
підходів професійно-класифікаційної системи в
Україні, починається з професійних угруповань.
Зміна назв професійних угруповань у Зміні
№ 3:
Зміна назви професійного угруповання торкнулася лише одного з них з кодом 6122 — «Виробники свійської птиці», яке відтепер має вигляд: «Виробники, які постійно доглядають за
свійською птицею та здійснюють її поставку» з
тим же кодом.
Як бачимо, було уточнено характер діяльності
підприємств галузі птахівництва.
Скасування професійних назв робіт у Зміні
№ 2:
З набранням чинності Зміни № 3, скасовуються такі професійні назви робіт як:
— «Головний реставратор» — код КП 1129.7;
— «Начальник штабу цивільного захисту» —
код КП 1210.1;
— «Начальник штабу цивільної оборони» —
код КП 1210.1;

— «Майстер лісу» — код КП 1221.2;
— «Майстер на лісозаготівельних роботах» —
код КП 1222.2;
— «Експерт технічний з промислової безпеки» — код КП 2414.2;
— «Помічник лісничого» — код КП 3436.9.
Зауважимо, що деякі з цих професійних назв
робіт далі за текстом вносяться Зміною № 3 до
КП за таких умов:
— «Головний реставратор» — код КП 1229.7;
— «Помічник лісничого» — код КП 1221.2;
— «Майстер лісу» — код КП 3213;
— «Майстер на лісозаготівельних роботах» —
код КП3213.
Отже, «майстри» лісової галузі переведені з
розділу 1 КП («Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» до
розділу 3 («Фахівці»), у той час як «помічника
лісничого» у нових умовах віднесено до категорії керівних працівників.
Зміни професійних назв робіт у Зміні № 3:
Усі зміни професійних назв робіт проводяться
із збереженням коду та стосуються лише редакції професійних назв робіт. Наведемо у Таблиці
2 інформацію щодо змін у професійних назвах
робіт, що можуть застосовуватися у сфері бізнесу.
Таблиця 2

Код КП
1210.1
2149.2
4212

Професійна назва роботи, що була
«Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)»
«Фахівець із цивільної оборони»
«Контролер ощадного банку»

Як видно з Таблиці 2, керівники у сфері кіноіндустрії тепер відокремлюються від керівників
театральних колективів.
Внесення професійних назв робіт у Зміні
№ 3:
До КП Зміною № 3 внесено низку позицій сфер
банківської та правоохоронної діяльності, серед
них :
— «Куратор банку» — код КП 1210.1;
— «Керівник (директор, виконавчий директор,
начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи» — код КП 1231;
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Професійна назва роботи, що вноситься
«Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)»
«Фахівець з питань цивільного захисту»
«Контролер банку»

— «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)» — код КП 1231;
— «Професіонал з антикорупційної діяльності» — код КП 2414.2;
— «Уповноважений антикорупційної діяльності» — код КП 2414.2;
— «Детектив» — код КП 2419.3;
— «Аналітик (банківська діяльність)» — код
КП 2441.2;
— «Касир-оператор автоматизованої системи
оброблення банкнот» — код КП 4212;
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— «Касир-операціонист» — код КП 4212.
Зазначимо, що сфера транспорту поповнилася
професією «Інженер судновий» з кодом 2149.2,
лісове господарство — вже зазначеними вище
«старими» професіями «Майстер лісу» (код КП
3213) та «Майстер на лісозаготівельних роботах» (код КП 3213) (що змінили своє кодування),
а також професіями «Технік-лісомеліоратор»
(код КП 3212) і «Оператор маніпулятора (лісове
господарство та лісозаготівля)» (код КП 8143);
галузь масових комунікацій — професією «Адміністратор програм радіо та телебачення» (код
КП 4229), промисловість — «Експерт технічний
з промислової безпеки» (код КП 2449.2). Певне
наповнення отримали й сфери освіти і науки,
релігійна сфера тощо.
З’явилася й новітня професія соціального
спрямування — «Тифлокоментатор» (код КП
3460), яка може застосовуватися й для ділового
спілкування. Тифлокоментатор — це працівник з обслуговування людей з особливими потребами. Він виконує усний лаконічний опис
предмета, простору або дії, які є незрозумілими
сліпому (слабозрячому) клієнтові без спеціальних
словесних пояснень.
Крім того, аналіз професійних назв робіт, що
вносяться до КП Зміною № 3, як вже зазначалося вище, демонструє розширення переліку
робітників спеціальних виробництв у межах
наявних професійних угруповань. Так, у КП
тепер внесені такі позиції як:
— «Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)» — код КП 145.2;
— «Ізолювальник (спеціальні виробництва)» —
код КП 7134;
— «Випробувач спеціальних виробів на пневмогідравлічних стендах» — код КП 7239;
— «Випробувач стартово-стендових систем» —
код КП 7239;
— «Слюсар-випробувач виробів (спеціальні
виробництва)» — код КП 7239;
— «Слюсар-механік із спеціальних вимірювальних приладів» — код КП 7239;
— «Слюсар-складальник виробів (спеціальні
виробництва)» — код КП 7239;
— «Випробувач вимірювальних систем» —
код КП 7241;
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— «Монтажник електронно-вимірювальної
та спеціальної апаратури» — код КП 7241;
— «Електромонтажник спеціальних виробів» — код КП 7241;
— «Регулювальник спеціальної апаратури» —
код КП 7242;
— «Пресувальник спеціальних мас» — код КП
7322;
— «Лаборант спеціальних хімічних покриттів» — код КП 8158;
— «Патронувальник» — код КП 8159;
— «Контролер спеціальних виробів» — код
КП 8211;
— «Виготовлювач оправ спеціальних виробів» — код КП 8229;
— «Слюсар-складальник спеціальних виробів
з полімерних композиційних матеріалів» — код
КП 8232;
— «Слюсар складальник спеціальної електрорадіоапаратури» — код КП 8290;
— «Випробувач кабелів та спеціальної апаратури» — код КП 9322 та інші професї.
Введення професій спеціальних виробництв
має, привернути увагу підприємців, які виконують роботи для потреб української армії. Як
зазначають в офіційних джерелах військові фахівці, значна частина конструкторських бюро,
які займалися радіолокаційними і радіотехнічними системами, засобами зв’язку, трансформувалися у приватні підприємства, за рахунок яких
сьогодні Україна в змозі вирішувати широкий
спектр завдань, зокрема, з виготовлення обладнання та систем стеження.
Завершуючи короткий огляд матеріалів Зміни
№ 3, зазначимо, що вона містить й інші професійні назви робіт, але в межах однієї статті неможливо навести усі позиції. Тому тим кадровикам, хто не ознайомився з матеріалами даної
Зміни № 3 в офіційному вигляді, радимо це зробити найближчим часом — відповідний наказ
Мінекономрозвитку України ви можете знайти
у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
35

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Навчання персоналу:
традиційні та сучасні методики
Навряд чи хтось стане заперечувати той факт, що для успішного розвитку бізнесу на
підприємстві має працювати сильна команда, а персоналу, щоб підтримувати високий професійний рівень, необхідно регулярно підвищувати свою кваліфікацію та
оновлювати вже наявні й отримувати нові знання. Аби бути конкурентоспроможними і забезпечувати свій розвиток, співробітники мають постійно вдосконалювати
свої професійні навички, а роботодавець — сприяти цьому, підвищуючи рівень підготовки персоналу. У цьому повинні бути зацікавлені обидві сторони: працівники
зможуть якомога ширше реалізувати свій потенціал, успішно вирішувати питання
ділової кар’єри, а підприємство, завдяки високопрофесійним кадрам, стане процвітаючим.

В

ажливим фактором, що визначає успіх
навчання та підвищення професійного
рівня, є метод, обраний для передачі
знань, умінь і навичок. На сьогоднішній день
розроблено значну кількість методів і форм навчання, призначених для найрізноманітніших
категорій співробітників — від рядового персоналу до вищого керівництва.

Форми навчання
Слід розрізняти внутрішні та зовнішні форми
навчання персоналу. На сьогодні більшість компаній проводять навчання та тренінги власними
силами. Вибір між власними навчальними програмами, підготовленими і розробленими на
самому підприємстві, і зовнішніми програмами
не завжди простий. Звісно, що для компанії краще мати власний формат і зміст навчальних
програм, щоб їх контролювати і слідкувати за
процесом втілення, внесення певних змін тощо.
Такі програми дозволяють тісніше пов’язати
процес і результати навчання з інтересами підприємства, його цілями і стратегією. Щоправда,
наразі не всі підприємства можуть самостійно
розробити такі програми, а тим більше — втілити їх у життя, оскільки це не лише додаткові фінансові витрати, а й великий обсяг робіт, для
виконання якого потрібні певні спеціалісти.

36

Отож, не слід засмучуватися, якщо ваше підприємство таки не може собі дозволити власними силами організувати навчання працівників —
навчання поза підприємством також принесе
бажаний ефект за умови, коли його зміст тісно
пов’язаний з цілями і стратегією замовника. Після проходження навчання певних працівників,
слід також передбачити деякі зміни в їх роботі.
Це не обов’язково має бути підвищення на посаді, керівництво просто може доручити таким
працівникам складніші завдання або самостійні
проекти, що дадуть можливість використати набуті знання й застосувати засвоєні навички на
практиці.
Крім того, якщо співробітники відвідують
курси чи семінари, організовані поза підприємством, це відкриває перед ними нові можливості поглянути на свою роботу і компанію в
цілому, розкриваючи інші перспективи. Часто
навчання поза підприємством дозволяє встановити досить тісні контакти з представниками
споріднених підприємств, поділитися власним
досвідом і перейняти його у своїх колег.
Деякі з форм навчання є класичними і широко застосовуються, а деякі — більш сучасні, що
вимагають ресурсів і досвіду. Зазначимо, що навчання можна класифікувати за певними критеріями, а саме:
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— за кількістю учасників — індивідуальне
(консультації, стажування, коучинг, самоосвіта)
і групове (різного типу аудиторні заняття);
— за режимом навчання — з відривом і без
відриву від роботи;
— за організацією навчання — зовнішнє (курси, освітні програми центрів, ВНЗ, конференції,
тренінги відкритого типу) і внутрішнє (стажування, курси, коучинг, корпоративні заходи).
Отже, розглянемо найбільш популярні сьогодні форми навчання, визначимо їхні цілі, методи та ефективність.

Тренінги
Наразі це одна з найпопулярніших форм навчання. Тренінгові послуги досить різноманітні
та й пропозицій існує дуже багато, тому розглянемо їх більш детально. Отож, що таке тренінг і
чим він відрізняється від інших методів навчання?
По-перше, потрібно зрозуміти, що тренінг —
це не просто тренування або лекція, але при цьому він включає в себе їх елементи. Програма тренінгу така, що включає в себе і теоретичний
матеріал, і практичну частину, покликану прищепити й розвинути у людини певні навички та
вміння. При чому останньому приділяється основна увага. Тренінг — це обов’язково практика,
його завдання реальні, призначені для втілення у
повсякденному житті та роботі. Цим він і відрізняється від лекції, де тільки ведеться оповідь «як
і що треба робити». Під час тренінгу моделюється
ситуація, яка одразу розігрується учасниками, а
потім обговорюється. Завдяки цьому теоретична
інформація опрацьовується в умовах реального
часу, в результаті учасник, окрім знань, виносить
практичний досвід, який може одразу ж застосувати в процесі діяльності. Важливою особливістю
тренінгу є також те, що він завжди проводиться в
групі, тобто увага зосереджується саме на взаємодії людей. Група — це не просто кілька осіб, це
єдиний організм, що володіє своєю, так званою,
колективною пам’яттю. Тому, завдяки методам,
які передбачає тренінг, розвиток і зростання особистості протікають швидше. Це пояснюється законом синергії, що робить навчання в рази ефективніше, ніж під час індивідуального навчання.
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Цілі та завдання тренінгів:
Основним завданням тренінгів є руйнування
стереотипу «підлеглого» — тимчасово прийдешнього працівника, і залучення співробітників до
загальної справи підприємства. Ситуаційний
аналіз та рольові ігри дозволять в уявному просторі в ігровій манері, за підтримки колег по роботі, скоротити час на прийняття оперативних
та стратегічно важливих повсякденних рішень.
Розкриття творчого потенціалу сприяє розвитку нестандартного мислення в кризових ситуаціях. Індивідуальний підхід до кожного учасника
тренінгу, особлива форма подачі матеріалу і
велика увага міжособистісному спілкуванню
позитивно впливає на побудову загальної корпоративної культури підприємства. Особлива
увага також приділяється культурі та психології
ділового спілкування, націленого на позитивний результат.
Тренінг сприяє підвищенню колективних результатів шляхом індивідуального розвитку особистості, дозволяє співробітникам в стислі терміни зробити крок в саморозвитку і направити
потенціал на розвиток підприємства, шляхом
вдосконалення лідерських і особистісних якостей.
Основна мета тренінгу, як методу навчання, — допомогти людині вирішити певну задачу.
І реалізується це двома способами — по-перше,
надаючи людині інструментарій, який дозволяє
за його допомогою досягти потрібного ефекту,
подолавши всі перешкоди; по-друге, тренінг
може обирати з метою прищеплення навичок
спільного бачення проблеми та засвоєння базових механізмів її появи та рішення для самостійного адекватного вибору конкретного інструментарію. Іншими словами, людині дається не
один конкретний чи очевидний варіант вирішення проблеми, а розуміння концепції — знання
того, як, коли і які саме варіанти рішень варто і
потрібно вжити у кожній окремій ситуації.
Різноманіття типів тренінгу:
Види тренінгів не піддаються вже ніякому
підрахунку, їх існує величезна кількість. Щорічно на ринку освітніх послуг з’являються десятки
нових книг з описом тренінгів, до того ж, кожен
професійний тренер може розробити новий
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тренінг під індивідуальне замовлення. Тому, аби
не загубитися в такій кількості пропозицій,
види тренінгів можна класифікувати, об’єднувати і групувати за певними ознаками:
1. Особистісно-орієнтовані тренінги.
Такі тренінги можна умовно розділити ще на
три великі групи:
а) Психологічної компетентності.
б) Вироблення навичок.
в) Особистісного зростання.
а) Тренінги психологічної компетентності.
На таких тренінгах учасники груп знайомляться
з певними напрямками психології та філософії,
пізнають основи етики та культури поведінки
на тренінгах. Як правило, подібні тренінги «умовно легкі» і майже не зачіпають особистісної суті
учасника. Тепла і доброзичлива атмосфера під
час тренінгу налаштовує до відкритої душевної
розмови і груповому обговоренню тематики,
яка заявлена в назві тренінгу. Як результат, види
тренінгів, подібні цим, дозволяють розширити
кругозір і підвищити психологічну компетентність.
б) Тренінги вироблення навичок (комунікативних, стресостійкості, впевненості в собі, лідерські, взаємодії з іншими людьми тощо) — це
види тренінгів для тих, хто вже чітко знає, чого
хоче. Цю групу можна розділити на підгрупи:
— «Я і ВОНИ» — взаємодія з соціумом, колективом, з незнайомими людьми;
— «ВІН і ВОНА» — взаємодія з протилежною
статтю;
— «Я і БІЗНЕС» — ділова взаємодія з іншими
людьми з метою отримання прибутку або розвитку власної справи, побудова кар’єри, наприклад:
«Успішна людина», «Я — підприємець?!», «Результативне управління персоналом» тощо.
в) Тренінги особистісного зростання. Такі тренінги спрямовані на внутрішній розвиток особистості. Їхня принципова відмінність від розвитку
навичок у тому, що на цих тренінгах відбувається
зміна внутрішньої сутності людини, розширення
її світогляду (точки зору, модель реальності, карти світу), серед них можна назвати для прикладу:
«Дистанція», «Налаштуй своє життя», «Трансформація». Як правило, в них класичні психологічні
методи спрямовані на розвиток особистості.
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2) Корпоративні тренінги.
Корпоративні тренінги також діляться на групи:
а) Управлінські види тренінгів:
— Формування місії та розробка стратегій її
реалізації — в результаті отримуємо чітко сформульовану місію, яка внутрішньо приймається і
підтримується всіма учасниками тренінгу, а також конкретні стратегічні плани щодо її реалізації;
— Прийняття ефективних рішень — на виході отримуємо готові рішення завдань, які ставилися перед учасниками, а також вироблений навик прийняття рішень в учасників тренінгу;
— Оптимізація організаційних змін — оптимальний план організаційних змін, вироблені
навички в учасників управління процесом змін;
— Формування лідерських навичок — наявність лідерських якостей і навичок в учасників
тренінгу.
б) Маркетингові види тренінгів:
— Управління маркетингом на підприємстві —
учасники опановують тактику і стратегію управління маркетингом на підприємстві;
— Мистецтво продажів;
— Ефективність зворотного зв’язку від споживачів;
— Ефективної презентації;
— Робота з претензіями клієнтів;
— Вивчення потреб споживачів;
— Успішна виставка.
в) Кадрові види тренінгів:
— Технології ефективного пошуку нових співробітників;
— Запровадження на посаду;
— Формування команди;
— Ефективне спілкування;
— Міжособистісна взаємодія;
— Вирішення конфліктів;
— Впевненість в собі.
г) Тренінги з безпеки:
— Комерційна розвідка і контррозвідка;
— Організація корпоративної безпеки.
Крім описаного вище поділу тренінгів за завданнями, які вирішуються в процесі проведення тренінгу, є й інші, простіші класифікації тренінгів.
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Після проходження того чи іншого тренінгу,
часто виникає питання — як відстежити результати тренінгу, аби вони стали «помітні» для керівників підприємства? Відповідаючи на це питання, слід звернути увагу на наступні моменти:
— Показники: визначити такі якісні та кількісні показники, які повинні будуть змінитися в
результаті проведеної роботи. Для цього рекомендується провести дослідження до тренінгу і
після нього. Важливим є і те, що такі показники
можуть змінюватися з плином часу. Приміром,
актуальні питання в даний момент, вже через
кілька місяців будуть не настільки істотними
для підприємства. Тому, в майбутньому — критерії слід коригувати;
— Відстеження результатів роботи: після тренінгів слід «спостерігати» за роботою співробітників в тих ситуаціях, які були «прорепетирувані» в момент проведення занять. Таке завдання
можна доручити, наприклад, менеджеру з персоналу, або тренеру, з яким співпрацює компанія.
Зворотний зв’язок:
Кваліфікований зворотний зв’язок з тренінговою компанією може стати запорукою довготривалої співпраці. Слід лише звернути увагу на
те, щоб «вимірювання» результативності роботи
співробітників і «закріплення» знань не перетворилося на нав’язливий постійний контроль.
Такі заходи здатні нанівець звести всі зусилля,
які були витрачені на навчання. Вони можуть
також відбити будь-який інтерес співробітників
до подальшого самовдосконалення.
Якісний тренінг допоможе новому працівникові швидше освоїтися на місці і принести користь
загальній справі компанії всього підприємства.
Переваги тренінгу:
Тренінг є дуже ефективним методом навчання персоналу, якщо основною його метою є оволодіння конкретними навичками або вміннями,
необхідними для виконання посадових функцій,
або їх розвиток.
Безсумнівний плюс тренінгу в тому, що він
підвищує мотивацію персоналу. Під час тренінгу відбувається не тільки передавання знань, що
безумовно дуже важливо, але й певна емоційне
зарядження людей. Пробуджується, актуалізується потреба застосувати нові знання на
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практиці, тобто спонукальні мотиви діяльності
істотно зростають. Зазвичай, після добре проведеного тренінгу 3 – 4 місяці співробітники перебувають у стані емоційного підйому. У зв’язку з
цим бажано розробити тренінгову програму таким чином, щоб у середньому тренінг проходив
приблизно раз на квартал.
Недоліки тренінгу як методу:
Сьогодні не викликає сумніву те, що якісний
тренінг, розроблений з урахуванням потреб персоналу підприємства, здатний дати вагомі результати. Однак в очікуванні реальних змін в
поведінці співробітників необхідно розуміти,
що вміння, навички формуються не менш ніж
після 21 повторення і зберігаються при регулярній практиці.
До того ж, існує низка причин, які перешкоджають закріпленню навичок тренінгу:
— дефіцит самодисципліни для відпрацювання та закріплення навичок/вміння, отриманих
в ході тренінгу;
— бажання робити відразу все швидко і правильно;
— психологічний дискомфорт від того, що не
все вдається;
— складність аналізу власного настрою і поведінки.
Таким чином, губляться до 80% придбаних в
ході тренінгу знань. У зв’язку з цим дуже важливим є забезпечення підтримки змін після закінчення тренінгу — післятренінговий супровід
персоналу, який являє собою цілий комплекс заходів і занять, з актуалізацією минулого тренінгу, який спрямований на підтримку, закріплення і посилення тренінгових ефектів.

Майстер-класи
Слово «майстер-клас» прийшло до нас з англійської мови, а саме від слів master (майстер,
людина, що володіє знаннями та досвідом у певній
галузі) і class (заняття, урок). Майстер-клас —
це передача свого професійного досвіду майстром
(тобто вчителем), його послідовні вивірені дії,
що ведуть до заздалегідь позначеного результату. Майстер-клас на сьогоднішній день також є
однією з найефективніших форм отримання нових знань.
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Переваги майстер-класу:
Серед основних переваг майстер-класу — це
унікальне поєднання короткої теоретичної частини, індивідуальної роботи, спрямованої на
придбання і закріплення практичних знань та
навичок.
Майстер-класи схожі на компактні курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже відбувся
як фахівець, але хотів би дізнатися більше.
Майстер-клас — це можливість познайомитися
з новою технологією, новими методиками та авторськими напрацюваннями. Майстер-клас відрізняється від семінару тим, що, під час його
проведення провідний спеціаліст розповідає і
одразу ж показує, як застосовувати на практиці
нову технологію або метод. Методика проведення майстер-класів не має якихось суворих чи
єдиних норм.
Часто на майстер-класі дається можливість
попрактикуватися під контролем викладача.
Майстер-клас — це двосторонній процес з безперервним контактом «викладач – слухач».
Недоліки майстер-класу:
Якщо ж говорити про недоліки даної форми
навчання, то необхідно виділити те, що:
— майстер-клас — це універсальна методологія, яка проводиться обмежену кількість разів і
має вузькоспрямовану мету, так як служить
лише додатковою, але не провідною формою навчання;
— учасник майстер-класу зобов’язаний мати
підготовчу базу по темі, так як заняття не передбачає роз’яснення основних теоретичних аспектів.

Лекції
Лекція (від лат. Lectio — читання) — усний виклад матеріалу з певної проблеми, методу, теми
питання тощо. Форма лекції зазвичай застосовується при викладі нового, досить об’ємного
матеріалу. Вона, як правило, складається з трьох
частин: вступу (введення), викладу основної
частини і висновку. У короткому вступі позначаються тема, план і мета лекції. Вони повинні
зацікавити аудиторію, повідомити про актуальність теми лекції. У викладі основної частини
лекції послідовно розкриваються усі головні пи-
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тання, наводиться визначення основних понять.
Висновок узагальнює у коротких формулюваннях основні ідеї лекції, логічно завершує її.
Використовуючи лекційний метод подачі матеріалу, викладач усно передає інформацію групі, розмір якої може коливатися від декількох
чоловік до кількох сотень і навіть тисяч чоловік.
При цьому викладач може застосовувати також
наочні засоби навчання, використовуючи дошку, плакати, показ слайдів і відеофільмів.
Лекції дозволяють викладачеві за короткий
час передати великий обсяг інформації і відповісти на додаткові запитання. Сучасні лекції
відрізняються від тих, які раніше читали в інститутах, тим, що частіше акцент ставиться на
інтерактивному спілкуванні — проводять групові дискусії з окресленої проблеми, пропонують вирішити практичні завдання. Використовують багато наочних посібників, таких як
слайди, роздаткові матеріали з основним змістом
курсу і завданнями, актуальні статті по темі.
Переваги лекційної подачі матеріалу:
— лектор повністю контролює зміст і послідовність подачі матеріалу. Хороші можливості
під час лекції оперативно змінити послідовність
викладення залежно від потреб аудиторії, повноту розкриття тем (або окремих питань),
темп викладання залежно від реакції слухачів
або від їх рівня кваліфікації;
— можливість охоплення великої аудиторії;
— низькі фінансові витрати на одного учня
(особливо за умови великої кількості слухачів).
Недоліки лекційної подачі матеріалу:
— низька активність слухачів, неможливість
отримання зворотного зв’язку знижують ефективність засвоєння навчального матеріалу;
— неможливість врахування відмінностей в
освітньому рівні і професійному досвіді слухачів;
— високі вимоги до майстерності лектора.
Далеко не кожен викладач завжди емоційно та
різноманітно здатний домогтися високого рівня
уваги і активності (так званої «включеності»)
слухачів протягом лекції.

Семінари
Семінар — це форма навчальних занять, в
якій теорія обов’язково спирається на практику.
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Вона виникла в давньогрецьких і римських школах, коли повідомлення учнів поєднувалися з
коментарями та висновками викладачів.
Семінар — слово латинського походження,
що в перекладі означає «теплиця» або «розсадник», бо вчитель наче «сіє» знання у свідомість
слухачів.
Під час семінарів виступаючий подає аудиторії лекційний матеріал. При цьому слова можуть
підкріплюватися ілюстрацією, фільмами і слайдами. Надалі починається обговорення, під час
якого всі учасники можуть висловити свою думку або поставити запитання, а також спробувати застосувати отриману інформацію на практиці. Якщо враховувати такі особливості, то
відповідаючи на питання про те, що таке семінар, з упевненістю можна говорити про інтерактивну форму навчання, яка дозволяє досягти
високої ефективності. Мета семінару — перевірити засвоєння матеріалу лекцій і допомогти
слухачам краще розібратися у змісті досліджуваної теми.
Переваги семінарів:
— семінарські заняття дозволяють контролювати ступінь розуміння слухачами пройденого
матеріалу. З цією метою їм ставлять питання
або даються практичні завдання по пройденому
раніше матеріалу;
— семінар допомагає тим, хто навчається
краще зрозуміти незрозуміле на лекції чи при
читанні додатково рекомендованої літератури;
— семінари дозволяють викладачеві за рахунок двосторонньої комунікації в процесі занять
встановити міцніші зв’язки між матеріалом,
який слухачі отримали на лекції, і тими знаннями і досвідом, яким вони володіють в теперішню
мить.
Недоліки семінарів:
— семінари, на відміну від лекцій, проводяться у відносно не великих групах від 8 до 25
чоловік;
— ведучий семінару повинен бути досвідченою і комунікабельною особистістю.

Дистанційне навчання
Дана форма навчання припускає використання телекомунікаційних технологій, які дозво-
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ляють навчати персонал на відстані. За допомогою дистанційного навчання слухач може
самостійно організовувати свої заняття, обираючи зручний для цього час.
Схема дистанційного навчання полягає в наступному: слухач вибирає потрібну йому тему і
проходить попереднє тестування. За даними
тестування робиться висновок про його поточний рівень знань. Далі надсилається пробний
урок та завдання, які необхідно виконати. Після
виконання ряду уроків по одній тематиці, слухач пише контрольний тест. Залежно від його
результатів, у подальшому надсилаються вправи
на повторення теми або завдання з нової теми.
Така форма вимагає хорошої технічної оснащеності і грамотного опрацювання матеріалів
для навчання і контрольних процедур. Проте за
рахунок дистанційного навчання складно сформувати поведінкові навички. Крім того, для якісного засвоєння знань слухач повинен володіти
високою мотивацією.
Переваги дистанційного навчання:
— у навчальний процес можна залучити велику кількість співробітників;
— навчання здійснюється на робочому місці;
— співробітники менше відриваються від своїх обов’язків;
— можливість вибору зручного часу для навчання;
— знання, набуті в процесі навчання можна
тут же застосувати на практиці на підприємстві.
Недоліки дистанційного навчання:
— переважно дистанційна освіта не передбачає особистого спілкування з викладачем, а також спілкування між слухачами. А коли поруч
немає людини, яка могла б емоційно забарвити
знання, це значний мінус для процесу навчання.
Однак розвиток каналів комунікації, дозволяє
частково нівелювати даний недолік за рахунок
застосування відео- та конференцзв’язку, інтернет-пейджерів і електронної пошти;
— дистанційне навчання передбачає деякі обмеження при виборі освоюваної професії — неможливо навчитися на відстані, наприклад, медицині, акторській майстерності і т. д.. Існує
низка практичних навичок, які можна отримати
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тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт.

Відеонавчання
Відеонавчання є найбільш простим видом
навчання — для нього не потрібен ні інструктор, ні спеціальне приміщення, ні конкретний
час — слухач навчається там і тоді, коли йому
зручно. Підприємства можуть отримати значну
користь з самонавчання за умови розробки та
надання співробітникам ефективних допоміжних засобів — аудіо- і відеокасет, підручників,
задачників, навчальних комп’ютерних програм.
Навчальні кіно- і відеофільми можуть демонструватися як з використанням відео, так і
комп’ютерної техніки.
Переваги відеонавчання:
— зв’язок з практикою: в основі сюжетів лежать реальні події, що відбувалися на конкретних робочих місцях;
— наочність і доступність подачі матеріалу.
Відео максимально наближене до життя, з його
допомогою можливо показати об’єкти і процеси
в деталях і в русі;
— можливість самонавчання і повторення.
Будь-який співробітник у зручний для нього час
може взяти відеокурс і самостійно вивчити тему,
переглядаючи фільм і виконуючи запропоновані інструкції;

— можливість багаторазового використання
під час групових занять та індивідуально; як для
нових співробітників, яким необхідна адаптація
до посади та підвищення попереднього рівня
розвитку ділових навичок; так і для давно працюючих співробітників, щоб актуалізувати їх
знання, ознайомити з новаціями;
— зручність використання: навчання може
проводитися в зручному темпі, в зручному місці,
в зручний час, що психологічно комфортно для
більшості.
Відео — найекономніша форма навчання. Організація може купити відеокурс один раз, а використовувати його багаторазово.
Недоліки відеонавчання:
— перегляд залишає учасників пасивними, не
даючи їм можливості задавати питання, обговорювати;
— кіно- і відеофільми не дозволяють враховувати індивідуальні відмінності в освітньому рівні і професійному досвіді учнів;
— під час перегляду відеофільмів виключається такий потужний фактор впливу на учнів,
як особистість викладача. Переконаність, енергетика, особиста привабливість викладача підвищують готовність слухачів до засвоєння навчального матеріалу.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

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

Чи можна на прохання працівника надіслати
йому трудову книжку поштою?
Так, можна.
Але зверніть увагу, що спочатку потрібно
отримати від працівника письмову згоду на пересилання трудової книжки поштою і надіслати
її листом з описом вкладення та повідомленням
про вручення.
У пункті 4.2. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, зазначено, що якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то

роботодавець у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність
отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмової
згоди працівника. Для уникнення непорозумінь на практиці рекомендується (звісно, за
наявності письмової згоди працівника) відправляти трудову книжку листом з описом вкладення та повідомленням про вручення — адже в
іншому разі працівник може заперечувати факт
отримання листа та наявність у ньому трудової
книжки.

Необхідно прийняти на посаду «Сестри медичної» чоловіка —
чи можна не застосовувати «жіночу» назву посади й використати
професійну назву роботи «Фельдшер»?
Залежно від професійних можливостей працівника, якого Ви плануєте прийняти на роботу, та потреб Вашого медичного закладу.
Роботодавцям при визначенні професійної
назви роботи відповідно до Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —– КП) слід звернути
увагу не на прийнятну або милозвучну назву
професії, а на трудові функції, які передбачається виконувати за певною посадою. Первинним об’єктом класифікації професій у КП
виступає робота — тобто сукупність професійних завдань та обов’язків, що виконуються або
повинні бути виконані однією особою. Залежно від змісту робіт визначається професія працівника, тобто його здатність виконувати певні
роботи, що вимагають відповідної ква ліфікації
(спеціального навчання, досвіду роботи за фахом тощо).
Для визначення остаточної професійної назви
роботи, яка б відповідала вимогам за певною посадою, слід розглянути типові функціональні
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завдання та обов’язки, передбачені за цими професіями. Відповідно до випуску 78 («Охорона
здоров’я») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), до
завдань та обов’язків «Сестри медичної» (код
КП — 3231) належать:
— виконання простих діагностичних, лікувальних і фізіотерапевтичних процедур;
— виконання санітарного оброблення хворого дезінфікуючими розчинами;
— застосування лікарських засобів для зовнішнього ентерального й парентерального
введення в організм пацієнта;
— підготовка хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження;
— складання добового меню, проведення годування тяжкохворих;
— у разі необхідності надання хворому допомоги при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, асфіксії та проведення інших реанімаційних заходів тощо.
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Натомість за професією «Фельдшера» (код
КП — 3221) передбачається:
— асистування під час операції та інструментальних обстежень;
— виконання протиепідемічних заходів в осередку інфекції;
— діагностування вагітності, визначення її
строків, проведення обстеження вагітної, приймання нормальних пологів, обстеження новонароджених;
— проведення забору, доставки та зберігання
зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження;
— проведення загального й клінічного обстеження хворих, здійснення постановки попереднього діагнозу, щодо гострих і хронічних за-

хворювань органів і систем людини, надання
відповідної медичної допомоги;
— проведення реанімаційних заходів та медичних маніпуляцій тощо.
Тобто, головною відмінністю між «Сестрою
медичною» та «Фельдшером» виступає те, що
«Сестра медична» завжди працює під керівництвом «Лікаря», а «Фельдшер» працює практично самостійно й може приймати відповідальні рішення.
Отож, саме з огляду на функціональні обов’язки та реальні можливості працівника, якого
Ви плануєте прийняти на роботу, Вам слід самостійно визначити, чи підходить для нього посада «Фельдшера» чи ні та хто саме потрібен Вашому медичному закладу.

Як правильно прийняти тренера до спортивної школи на період з листопада по
червень? Спочатку приймали за наказом про сумісництво, а зараз керівництво
каже, що слід було приймати за строковим договором — то як правильно його
оформити і звільнити, як строковика чи сумісника?
Як сумісника за строковим трудовим договором.
Сумісництво — це виконання працівником,
крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у
громадянина (підприємця, приватної особи) за
наймом.
Отже, якщо у працівника, якого Ви прийняли
на роботу, вже є основне місце роботи, то слід
приймати його на роботу за сумісництвом, а
якщо немає — тоді як на основну роботу.
Строковий трудовий договір — це трудовий договір, укладений на визначений строк,
встановлений за погодженням сторін, або на
час виконання певної роботи. Відповідно до

ч. 2 ст. 23 Кодексу законів про працю України
строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших
випадках, передбачених законодавчими актами.
Таким чином, якщо у Вас є підстави для укладення саме строкового трудового договору, то
Ви можете його укласти як з основним працівником, так і з сумісником — прийняття людини на роботу за сумісництвом, а не за основним місцем роботи, не є перешкодою для
укладення строкового трудового договору.

Чи можна десь знайти робочу інструкцію штукатура будівельно-ремонтної
дільниці, а якщо ні — то як її розробити самостійно?

Робоча інструкція має бути розроблена безпосередньо на підприємстві з врахуванням
44

його конкретних потреб, а також вимог відповідної кваліфікаційної характеристики.

№ 21 (105), 2 листопада 2015

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Насамперед, зверніть увагу на вимоги до розробки робочих інструкцій, які визначено у Загальних положеннях розділу 2 випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП).
Так, згідно з п. 6 розділу 2 випуску 1 ДКХП,
конкретний перелік робочих обов’язків визначається робочими інструкціями робітників, які розробляють і затверджують на основі відповідного випуску ДКХП роботодавці,
враховуючи конкретні завдання та обов’язки, права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису підприємства.
Під час розроблення робочих інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови структури і викладу змісту їх розділів. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та
обов’язків, відповідальності, у разі потреби мати
необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.
Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної
характеристики тієї або іншої професії, можуть
бути розподілені між окремими виконавцями
або коло завдань та обов’язків окремих робітників може бути розширене з дорученням їм робіт,
передбачених для різних груп професій, рівних
за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації.
У зв’язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять тільки основні
або типові завдання та обов’язки, роботодавець
може доповнювати робочі інструкції видами
робіт, які входять до складу технологічних карт,
інструкцій, інших нормативних документів та
визначені трудовим договором за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм
і вимог безпеки виконання робіт.
Робочі інструкції, після їх затвердження керівником підприємства (або за дорученням —
його заступниками), доводяться до робітника
під підпис.
До робочих інструкцій може бути внесено
зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства і тільки за згодою робітника. Наказ про внесення змін, доповнень до
робочої інструкції видається у разі перерозподі-
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лу обов’язків між робітниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом
праці за згодою робітника.
Структура робочої інструкції має складатися
з таких обов’язкових розділів: «Завдання та
обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати» та «Кваліфікаційні вимоги». У разі
потреби робоча інструкція може бути доповнена розділами: «Загальні положення» та «Взаємовідносини (зв’язки) за професією».
У правому куті першої сторінки робочої інструкції розташовується слово «Затверджую»,
ініціали та прізвище керівника підприємства та
його підпис, а також дата затвердження.
Заголовок робочої інструкції має містити повну назву професії в родовому відмінку (вона
повинна відповідати професійній назві роботи,
передбаченій Національним класифікатором
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
(далі — КП)), а також код професії за КП та повну назву структурного підрозділу.
У розділі «Загальні положення» містяться
основні дані про професію, найменування виробничого підрозділу, де працює робітник, нормативні документи, якими він керується у своїй
роботі, його підпорядкованість, порядок прийняття на роботу та звільнення. У розділі «Завдання та обов’язки» робочої інструкції розкривається зміст робіт, які має виконувати робітник;
цей розділ також повинен містити характеристику робочого місця. У розділі «Права» визначаються і наводяться делеговані робітникові повноваження, за допомогою яких робітник має
забезпечувати у процесі своєї роботи виконання
покладених на нього завдань та обов’язків.
Розділ «Відповідальність» повинен містити показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за
невжиття належних заходів у межах своїх обов’язків. У розділі «Повинен знати» мають бути
наведені вимоги до спеціальних знань, умінь,
майстерності робітника, викликані реальними
умовами виробництва (сфери послуг), особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить норми,
які стосуються професійної освіти та досвіду,
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достатніх для повного і якісного виконання
робіт за професією. У розділі «Взаємовідносини
(зв’язки) за професією» визначаються основні
взаємозв’язки робітника з іншими працівниками, які необхідні для виконання покладених
на нього обов’язків (на практиці цей розділ до
робочих інструкцій включається не часто —
він більш притаманний посадовим інструкціям).
Переходячи до безпосередньої розробки робочої інструкції штукатура, насамперед слід
з’ясувати код цієї професійної назви роботи за
КП — це код 7133, а також детально ознайомитися з кваліфікаційною характеристикою зазначеної професії (вона міститься у випуску 64 «Бу-

дівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи» ДКХП).
Оскільки у ДКХП визначається лише перелік
основних робіт, що притаманні тій або іншій
професії, деталізований перелік робочих обов’язків визначається робочими інструкціями, які
розробляються безпосередньо на підприємстві з
урахуванням конкретних завдань та обов’язків
робітника, його прав, відповідальності та інших
професійних норм. З узагальненим прикладом
робочої інструкції штукатура бу дівельноремонтної дільниці (без зазначення розряду,
оскільки Ви не вказали його у запитанні, а від
цього залежить складність виконуваних ним робіт) можна ознайомитися у Зразку.
Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Іванов І. І. Іванов
«02» листопада 2015 р.

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ШТУКАТУРА БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ
(код КП — 7133)
1. Загальні положення
1.1. Головна функція штукатура будівельно-ремонтної дільниці — виконання штукатурних робіт та ремонту штукатурки.
1.2. Штукатур будівельно-ремонтної дільниці керується плановими завданнями майстра
дільниці, робочими кресленнями, технологією проведення штукатурних робіт.
1.3. Штукатур будівельно-ремонтної дільниці приймається на роботу і звільняється з
роботи наказом керівника підприємства.
2. Завдання та обов’язки
Штукатур будівельно-ремонтної дільниці:
2.1. Виконує роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки (рівень
складності виконуваних робіт залежить від розряду робітника).
2.2. Закріплює ізоляційний матеріал та металеві сітки. Готує сухі суміші за заданим складом. Завантажує бункер-живильник матеріалами при пневматичному подаванні гіпсу або
цементу.
2.3. Виконує насікання поверхонь вручну або механізованими засобами, «промаячування»
поверхонь.
2.4. Відливає плити з укладанням в них арматури.
2.5. Виконує обштукатурювання, у тому числі поліпшене, вручну прямолінійних поверхонь стін, стель, гладких стовбурів, пілястрів, ніш з укосами, балок постійного перерізу та
ремонт штукатурки, у т. ч. поліпшеної.
2.6. Обштукатурює укоси, присхідці та відливи.
2.7. Улаштовує беспіщану накривку під високоякісне фарбування.
2.8. Виконує механізоване нанесення розчину на обштукатурені поверхні, «торкретування»
поверхонь.
2.9. Установлює прилади житлової вентиляції з перевіркою їх робочого стану, укріплює
підвіски і кронштейни.
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Зразок. Продовження
2.10. Готує декоративні розчини та розчини для штукатурок спеціального призначення
(гідроізоляційних, газоізоляційних, звукопоглинальних, термостійких, рентгенонепроникних
тощо) за готовим рецептом, обштукатурює поверхні розчинами спеціального призначення.
2.11. Виконує ручне та механізоване нанесення розчину на криволінійні поверхні, опоряджання поверхонь набризком.
2.12. Обштукатурює плоскі стелі з кесонами будь-яких обрисів.
2.13. Розмічає та прорізає «русти» на обштукатурених поверхнях, у т. ч. й на фасаді.
2.14. Проводить ремонт окремих місць фасадів декоративної штукатурки та високоякісної
штукатурки внутрішніх поверхонь будинків.
3. Права
Штукатур будівельно-ремонтної дільниці має право:
3.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення своєї роботи.
3.2. На забезпечення необхідними засобами для роботи.
3.3. На забезпечення необхідних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства про
працю та технологічних умов праці.
3.4. Підвищувати свою кваліфікацію.
4. Відповідальність
Штукатур будівничо-ремонтної дільниці несе відповідальність за:
4.1. Невиконання розпоряджень керівника підприємства.
4.2. Несвоєчасне та неналежне виконання покладених на нього завдань та обов’язків.
4.3. Недотримання правил і норм внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки та охорони довкілля.
5. Повинен знати
Штукатур будівельно-ремонтної дільниці повинен знати:
— види основних матеріалів, що застосовуються для виконання штукатурних робіт та виготовлення гіпсових плит для коробів вентиляції;
— найменування та призначення ручних інструментів і пристроїв;
— способи підготовки поверхонь під штукатурку;
— властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються
для виконання штукатурних робіт;
— способи влаштування вентиляційних коробів;
— склад та способи приготування декоративних розчинів для штукатурки спеціального
призначення та бетонів для «торкретування»;
— види та властивості сповільнювачів і прискорювачів «тужавлення»;
— властивості розчинів із хімічними домішками та правила користування ними;
— способи виконання поліпшеної штукатурки;
— способи «промаячування» поверхонь;
— будову розчинонасосів, цемент-гармати і форсунок до них, будову затиральних машин;
— способи механізованого нанесення розчинів й «торкретування» поверхонь;
— технологію та способи декоративного обштукатурювання фасадів;
— прийоми розмічення та розпланування поверхонь фасаду й внутрішніх поверхонь;
— будову шаблонів для витягування тяг;
— способи виконання штукатурок спеціального призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звукопоглинальних, термостійких, рентгенонепроникних тощо);
— правила та норми з охорони праці, протипожежного захисту, охорони довкілля та безпечні методи роботи з хімічно активними сумішами, розчинами тощо.
6. Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві або повна загальна
середня та професійно-технічна освіта. Стаж роботи:
— штукатур 2-го розряду: без вимог до стажу роботи;
— штукатур 3-го розряду: підвищення кваліфікації і стаж роботи штукатуром 2-го розряду —
не менше 1 року;
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— штукатур 4-го розряду: підвищення кваліфікації і стаж роботи штукатуром 3-го розряду — не менше 1 року;
— штукатур 5-го розряду: підвищення кваліфікації і стаж роботи штукатуром 4-го розряду — не менше 1 року;
— штукатур 6-го розряду: підвищення кваліфікації та стаж роботи штукатуром 5-го розряду — не менше 1 року.

Працівник уклав трудовий договір у квітні поточного року й звільнився
наприкінці жовтня. Колективним договором встановлена тривалість щорічної
відпустки у 28 календарних днів. За скільки днів невикористаної відпустки
ми маємо йому виплатити грошову компенсацію?
За всі невикористані працівником дні щорічної відпустки та додаткової відпустки «на
дітей».
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР у
разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А
I групи. Якщо на день звільнення працівник не
відпрацював повністю робочий рік, щорічна відпустка (чи грошова компенсація за неї) має бути
надана пропорційно відпрацьованому в цьому
році часу.
Визначити точну тривалість невикористаних
днів щорічної відпустки, за які працівник має
право отримати грошову компенсацію в разі
звільнення, можна кількома способами — наприклад, розділивши тривалість щорічної основної
відпустки працівника на кількість календарних
днів в році без урахування святкових і неробочих
днів, визначених у ст. 73 Кодексу законів про працю України, і перемноживши одержаний результат на відповідну кількість календарних днів відпрацьованого періоду в році (без урахування
святкових і неробочих днів), а результат округливши за математичними правилами.
Вам доведеться самостійно розраховувати,
на скільки днів щорічної відпустки має право
працівник за відпрацьований період, оскільки
у запитанні Ви не вказали конкретних дат його
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прийняття та звільнення з роботи. Як приклад,
можна припустити, що працівника було прийнято на роботу 1 квітня 2015 року, а звільнено —
30 жовтня 2015 року, і виходячи з цих дат розрахувати тривалість щорічної відпустки, на
яку працівник має право. Так, спочатку від тривалості календарних днів у році віднімаємо
святкові та неробочі дні: 365 – 11 = 354 (зверніть увагу, що у поточному році було введено
ще один святковий день — 14 жовтня (День захисника України), а тому загальна кількість
святкових днів у році збільшилася на один
день). Потім ділимо на отриманий результат
тривалість щорічної відпустки, яка передбачена Вашим колективним договором (28/354 =
= 0,079) і перемножуємо його на кількість днів
відпрацьованого працівником періоду без урахування святкових і неробочих днів (0,079 ×
× 205 = 16,2). Оскільки результат має бути
округлений за математичними правилами, то
працівникові слід було б виплатити компенсацію за 16 днів невикористаної щорічної відпустки (зрозуміло, якщо припустити, що він
протягом періоду роботи не використав цю
відпустку чи її частину). Також не забудьте і
про відпустку «на дітей» — якщо працівник
має право на неї і не використав її у поточному
році, то за неї також слід виплатити грошову
компенсацію (звісно, лише за умови, що за попереднім місцем роботи йому при звільненні
вже не було виплачено грошову компенсацію
за таку відпустку за 2015 рік).
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К
Килимар
9 Короткий опис професії: Килимар — це
робітник, що виробляє килими машинними засобами.
9 Зміст роботи: Килимар виготовляє килими
та килимові вироби з врізним і петлевим ворсом
на прошивній машині (або «рашель-машині»). Перевіряє якість ворсової пряжі і каркасної тканини,
згідно з розрахунком і малюнком килима заправляє ними машину. Цей робітник також контролює якість килимів, що виробляються, ліквідовує недоліки; здійснює догляд за обладнанням.
9 Повинен знати: Устрій прошивної машини або «рашель-машини», вимоги до якості тканини та виробів, порядок перевірки роботи обладнання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша фізична підготовка, терпіння, добра координація рухів, розвинутий окомір.
9 Умови праці: Робота відбувається у ткацьких цехах з підвищеним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта за профілем діяльності та курси спеціальної підготовки.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 2 800 – 3 200 грн
на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) — 7432, ця професія у КП належить
до підкласу «Ткачі та в’язальники», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі —
КВЕД) — до класу 13.93 «Виробництво килимів
і килимових виробів».
9 Споріднені професії: «В’язальник текстильно-галантерейних виробів», «Комплектувальник пряжі, тканини й виробів», «Мереживниця», «Ткач ручного художнього ткацтва»,
«Стригаль ворсу», «Помічник майстра (ткацькі
верстати та в’язальні машини)».
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Кінооператор
9 Короткий опис професії: Кінооператор —
це працівник, який виконує знімальний процес
на зйомках фільмів, телепрограм, шоу і записує
те, що відбувається, на цифрову камеру з подальшою демонстрацією на телебаченні (або
великих екранах на сцені).
9 Зміст роботи: Кінооператор проводить
зйомки різних заходів, працюючи в тісній співпраці з режисером, акторами і художниками. Він
повинен постійно забезпечувати якісну зйомку
(трансляцію) фільму, концерту, офіційного заходу тощо. Також кінооператор бере участь у
формуванні операторського складу знімальної
групи; складає перелік необхідних для зйомок
апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних
пристроїв; забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу, а також у здаванні
готової картини. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності
праці і запобігання операторському браку. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.
9 Повинен знати: Будову кіноапаратури, методи її налагодження та ремонту; вміти вибирати під час зйомки ефектні ракурси («ловити»
цікаві моменти, які вигідно виглядатимуть згодом на великому екрані); вміти працювати у несприятливих умовах та на висоті.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Розвинені організаторські здібності, комунікабельність, стресостійкість, фізична витривалість, розвинутий вестибулярний апарат, художній смак, хороший окомір.
9 Умови праці: На знімальних майданчиках
фільмів, концертних сценах, у студіях на зйомках
шоу в умовах підвищено рівня освітлення та
шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень вищої освіти (бакалавр).
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Рівень заробітної плати: Коливається у
межах 5 500 – 12 000 грн на місяць залежно від
умов підприємства-роботодавця.
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9 Кодування: Код КП — 3131, ця професія у

9 Споріднені професії: «Сталевар мартенів-

КП належить до підкласу «Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та
звуку», у КВЕД — до класу 59.11 «Виробництво
кіно- та відеофільмів, телевізійних програм».
9 Споріднені професії: «Фотограф (фотороботи)», «Оператор прецизійної фотолітографії»,
«Фотооператор».

ської печі», «Плавильник (плавка руд кольорових
металів)», «Бункерувальник доменних печей».

Коваль ручного кування
9 Короткий опис професії: Коваль ручного
кування — це робітник, який займається обробкою металевих заготовок і виробництвом
декоративних металевих виробів.
9 Зміст роботи: Надання нагрітому металу
форми за допомогою молота та ковадла; у результаті застосування ручних та машинних засобів, цей робітник виготовляє в основному декоративні елементи сучасних архітектурних
споруд — навіси, огорожі, поручні, ворота, ковані меблі і предмети інтер’єру (підсвічники, статуетки, підставки під горщики з квітами інші
ажурні побутові вироби).
9 Повинен знати: Прийоми ручного кування, інструменти та устаткування для кування,
властивості металів, температурні режими оброблення металевих виробів, уміти читати робочі креслення.
9 Професійно важливі особистісні якості:
«Технічний» склад розуму, творчі здібності, міцне здоров’я, фізична сила та витривалість.
9 Умови праці: Виробничі приміщення та майстерні з підвищеним рівнем шуму та температури.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта та підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Коливається у
межах 3 500 – 6 000 грн на місяць залежно від
кваліфікації та масштабів виробництва (майстерня, кузня або металообробне виробництво).
9 Кодування: Код КП — 7221, ця професія у
КП належить до підкласу 7221 «Ковалі ручного
кування, ковалі на молотах та пресувальники», у
КВЕД — до групи 25.5 «Кування, пресування,
штампування, профілювання; порошкова металургія».
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Кодифікатор
9 Короткий опис професії: Кодифікатор —
це технічний службовець, який відповідає
за підбір, зберігання, систематизацію і облік
законодавчих та нормативних правових актів
і документів.
9 Зміст роботи: Видавання працівникам
підприємства необхідних законодавчих та нормативних правових документів, внесення до екземплярів законодавчих і нормативних правових
документів відповідно до прийнятих змін і доповнень, необхідних позначок; підготовка заявок
на тиражування законодавчих і нормативних
правових документів і розсилка їх за структурними підрозділами підприємства; складання переліків застарілих документів, ведення обліку
видавання – повернення документів та приймання необхідних заходів з використання в роботі сучасних технічних засобів.
9 Повинен знати: Основи документознавства, бібліотечної та архівної справи, норми
законодавства, що стосуються діяльності підприємства, уміти працювати з різними джерелами інформації (паперовими, електронними, інтернет-джерелами тощо).
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, пунктуальність, охайність, добра пам’ять, аналітичні здібності.
9 Умови праці: В офісах та конторських приміщеннях з підвищеним рівнем пилу.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 4143, ця професія у
КП належить до підкласу «Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними
роботами», у КВЕД — до групи 82.1 «Адміністративна та допоміжна офісна діяльність»
9 Споріднені професії: «Конторський (офісний) службовець (документознавство)», «Коректор (коригування текстів)».
№ 21 (105), 2 листопада 2015
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Усміхнись!
Директор наказує секретарці:
— Це документ дуже важливий, тому покладіть
цмогли його знайти, коли він знадобиться.

***

Заступник директора підприємства викликає начальника відділу кадрів і запитує:
— Чи є у нас молодий, перспективний співробітник,
який згодом зможе мене замінити та до якого прихильно ставиться наш директор?
— Так, є один, на кого можна було б сподіватися у
майбутньому та директорові він подобається.
— Негайно підготуйте документи на звільнення!

***

До кабінету начальника бензоколонки заходить чоловік і запитує:
— Вам потрібні працівники?
— Ні, дякую, у нас повний штат!
— Це точно?!
— Абсолютно!
— Ну, тоді нехай хоч хто-небудь з них заллє мені,
нарешті, повний бак!

погляд сумний, пише заяву про звільнення. Всі колеги
в шоці, одразу розповіли директору. Той викликає її до
себе в кабінет і починає допитуватися:
— Марино Миколаївно, що сталося — адже Ви
один з кращих працівників нашої школи?!
— Розумієте, мабуть, я вже не можу працювати на
цій посаді — це робить неможливим моє життя, весь
час здається, що я на роботі. Ось сьогодні зранку заходжу в трамвай, народу, як завжди, повно. Я очі піднімаю і говорю: «Доброго ранку, мої любі! Сідайте,
будь ласка, я вже бачу, що Ви зі мною привіталися!»

Одним рядком

У кожному колективі є люди, які з легкістю можуть
іншим працівникам зробити приємне — достатньо
просто їх відсутності на роботі.
Якщо вам третій день поспіль не хочеться йти на
роботу, то це означає, що сьогодні середа…
У підлеглих дві відпустки, перша — своя, друга —
відпустка їх керівника.
Навіть найбільш забобонна людина ніколи не відмовиться від тринадцятої зарплати.
Робота в команді дуже важлива — вона дозволяє
звалити провину на іншого.

***

Приходить вчителька молодших класів на роботу,

Поміркуй!

П’ятеро жінок прийшли зі своїми синочками до одного магазину одягу в один день, але в різний час, підшукуючи дітям на зиму
теплі светрики. Усі жінки були вдягнені у пальта різного кольору, в них та в їхніх дітей були різні ім’я, у кожного з малюків були з
собою різні іграшки, а придбали вони светрики різного кольору. Дізнайтеся, в кого з дітей була з собою машинка, якщо відомо:
— жінка у блакитному пальто прийшла до магазину першою;
— у Ірини пальто було коричневий кольору;
— Алла прийшла до магазину одразу після Поліни;
— у матусі Олежки пальто було зеленим;
— мама, яка придбала синочку білий светрик, прийшла одразу після тієї матусі, у дитина якої була з собою білочка;
— Світлана купила сину помаранчевий светрик;
— мама, яка була у сірому пальто, купила дитині жовтий светр;
— Артемко з мамою прийшли до магазину третіми;
— після Іванка з мамою прийшла жінка, яка купила білий светрик;
— чорний светрик схотів малюк, в якого з собою був іграшковий мобільник;
— дитина жінки у синьому пальто принесла с собою динозаврика;
— після жінки у блакитному пальто прийшла Марія з сином, який грався ведмедиком;
— Петрик вмовив маму придбати червоний светрик;
— сина Поліни звуть Сергійком.
Порядок приходу

1

2

3

4

5

Ім’я мами
Колір пальто
Ім’я дитини
Колір светрика
Іграшка
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Жовтень-2015

Важливі дати листопада

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

Листопад-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
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 — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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1 — День працівника соціальної сфери України (щорічно відзначається у
першу неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 13 квітня
1999 р. № 374/99)).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від 15 липня 1993 р. № 257/93).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239).
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день
вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011)
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітньої
конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
12 — Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада). Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати і користуватися тільки
предметами та послугами тих, хто береже ваше здоров’я та кошти, надаючи продукцію гідної якості.
13 — 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).
15 — День працівників сільського господарства (щорічно відзначається у
третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 7 жовтня
1993 р. № 428/93)).
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом
Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— День морської піхоти (встановлено Указом Президента України від
31 березня 2014 р. № 352/2014);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995 році
з метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента (встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився
з приходом зими, яка приходить до нас, як правило, саме цього дня, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудової особистості не виникло.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від 9 грудня
2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом
Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України від
13 листопада 2014 р. № 872/2014).
27 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню п’ятницю
листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою сприяння
формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
28 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту
суботу листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98).

Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)

Підписано до друку
27 жовтня 2015 р.

Наклад 5000 прим.

Замовлення
№ 887 від 26 жовтня 2015 р.

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

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

