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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівникові було встановлено інвалідність ІІ групи — яким чином
його можна звільнити, якщо він не
може надалі виконувати свої трудові
обов’язки?
Чи можна з метою уникнення скорочення персоналу тимчасово перевести усіх працівників підприємства на
графік неповного робочого тижня?
Яким чином можна перевести працівницю, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, на іншу посаду?
Чи можна звільнити за прогул члена
профспілки підприємства, якщо
профспілка не дає згоди на таке
звільнення?
Підприємство змінило назву й наразі
виникло запитання — чи потрібно
було перед цим проводити грошові компенсації за невикористані працівниками
відпустки і обчислювати періоди, які
дають право на щорічні відпустки, заново
(з дня перейменування підприємства)?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Президент підписав закони
щодо внесення змін до КЗпП
Днями Президент України Петро Порошенко
підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на
військову службу» від 3 листопада 2015 р. № 734VIII та Закон України «Про внесення зміни до
Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та
протидії дискримінації з правом Європейського
Союзу» від 12 листопада 2015 р. № 785-VIII.
Так, ст. 265 КЗпП доповнено новою нормою,
згідно з якою юридичні та фізичні особи – підприємці за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до
виконання обов’язків, передбачених законами
«Про військовий обов’язок і військову службу»,
«Про альтернативну (невійськову) службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», несуть
відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення

порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення.
Також ст. 21 Кодексу законів про працю України в
новій редакції заборонено будь-яку дискримінацію у
сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження
прав працівників залежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану,
сімейних обов’язків, місця проживання, членства у
професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян,
участі у страйку, звернення або наміру звернення до
суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав,
за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з
характером роботи або умовами її виконання.
Обидва закони, якими внесено вищезгадані
зміни, набирають чинності з дня, наступного за
днем опублікування.

Перенесення робочих днів у 2016 році
З метою створення сприятливих умов для
святкування 7 січня — Різдва Христового,
8 березня — Міжнародного жіночого дня та
28 червня — Дня Конституції України, Кабінет
Міністрів України затвердив розпорядження
«Про перенесення робочих днів у 2016 році» від
11 листопада 2015 р. № 1155-р.
Так, задля раціонального використання робочого часу Уряд рекомендував керівникам підприємств перенести у порядку та на умовах,
встановлених законодавством, у 2016 році для

працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, робочі дні з:
п’ятниці, 8 січня, — на суботу, 16 січня;
понеділка, 7 березня, — на суботу, 12 березня;
понеділка, 27 червня, — на суботу, 2 липня.
Зверніть увагу, що таке перенесення робочих
днів є лише рекомендацією, яка може бути як використана роботодавцями, так і ні — керівники
підприємств вправі вирішувати це питання на
власний розсуд.

Держстат вніс зміни до форм звітності
У зв’язку з оптимізацією структури та скороченням чисельності працівників територіальних органів та з метою забезпечення збирання ними відповідно до законодавства даних
за формами державних статистичних спостережень Держстат наказом від 16 листопада
2015 р. № 331 вніс зміни до деяких форм державних статистичних спостережень.
Так, згідно зі згаданим наказом у колонці «Подають:» форм державних статистичних спостере-
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жень № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
«Звіт про умови праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці», № 1-ПВ
(місячна), № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», —
слова «органу державної статистики за місцем
здійснення діяльності» замінено словами «територіальному органу Держстату».
Тобто вимогу щодо подання звітності за місцем
здійснення діяльності Держстат змінив на вимогу
звітувати до територіального органу Держстату.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24 липня 2015 р. № 233/021/1/106-15

Щодо надання роз’яснення з питань застосування статті 241 Закону України
«Про зайнятість населення»
Департамент ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики <...> розглянув лист <...> щодо надання роз’яснення з
питань застосування статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — Закон) та повідомляє.
Щодо можливості надання компенсації роботодавцю витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб,
працевлаштованих на умовах безстрокових трудових договорів
Статтею 241 Закону визначено, що роботодавцю компенсуються витрати на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не
більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що
перевищує тривалість виплати у два рази.
Надання відповідної компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах безстрокових трудових договорів Законом не визначено.
Одночасно зазначаємо, що Законом не встановлено обмежень щодо можливості сторін продовжити трудові
правовідносини після закінчення дії строкового трудового договору. Таким чином, відповідно до статті 39 1 КЗпП
України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін
не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Щодо необхідності збереження трудових відносин з працевлаштованими внутрішньо
переміщеними особами протягом визначеного періоду
Пунктом 2 частини другої статті 241 Закону визначено, що компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але
не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів
тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом
періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.
Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб з числа категорій громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону, понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням із відповідними територіальними органами державної служби зайнятості.
Інші умови (тривалість виплати та/або трудових відносин, характер трудового договору), за яких надається зазначена компенсація, Законом не визначені.
Щодо переукладання трудового договору та повторного отримання роботодавцем компенсації витрат,
включення до суми витрат єдиного соціального внеску
Частиною п’ятою статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що порядок здійснення
заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення
гарантій зайнятості для осіб, зазначених у цій статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
Проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження відповідного порядку розроблено Мінсоцполітики та направлено на розгляд Уряду. Процедура запровадження заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, у тому числі компенсації роботодавцю витрат на оплату праці, буде визначена у зазначеній постанові
Кабінету Міністрів України.
Щодо можливості надання компенсації витрат роботодавцю,
який працевлаштував внутрішньо переміщених осіб до набрання чинності змінами до Закону
Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії
в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Отже, роботодавець отримує право претендувати на компенсацію витрат відповідно до статті 241 Закону, якщо
трудовий договір з внутрішньо переміщеною особою укладено після дати набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб».
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Договір про повну
матеріальну відповідальність:
з ким укладати та як оформлювати
Для забезпечення максимального запобігання крадіжкам, псуванню і розтрачанню
майна підприємства, а також грошових коштів роботодавці часто намагаються
укладати із якомога максимальною кількістю працівників письмові договори про
повну матеріальну відповідальність. Проте чинне законодавство зовсім не з кожним
працівником дозволяє це робити. Отож, наразі з’ясуємо, з якими саме категоріями
працівників можна укладати договори про повну матеріальну відповідальність та як
правильно їх оформлювати.

Правові підстави
1

Відповідно до ст. 135 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися тільки з тими працівниками,
які досягли 18 років і займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі
зберіганням, обробкою, продажем (відпуском),
перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також Типовий договір про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. При цьому
договори про матеріальну відповідальність не
укладаються із працівниками, які працюють за
цивільно-правовими договорами (їхня робота
регулюється нормами цивільного права).
Згідно з п. 19 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1996 р. № 9,
трудовий договір з працівником, який відмовився укласти договір про повну матеріальну
відповідальність з поважних причин (або
коли раніше виконання обов’язків за трудовим договором не вимагало укладення договору про повну матеріальну відповідальність), може бути розірвано відповідно до
правил п. 1 ст. 40 КЗпП.
6

Постановою Державного комітету праці СРСР
й ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24 затверджено, зокрема, Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими
підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну
матеріальну відповідальність за незабезпечення
збереження цінностей, які були передані їм для
збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва (далі — Перелік № 447/24), а також Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність (далі — Типовий договір).
Оскільки договори про повну матеріальну
відповідальність, що укладаються на конкретному підприємстві, мають відповідати зазначеному Типовому договору, то на практиці можна
тільки заповнити порожні рядки Типового договору, а за необхідності — внести до нього і додаткові умови, які б не суперечили чинному законодавству, зокрема, не погіршували становище
працівників порівняно із законодавством.

Умови укладання
Відповідно до ст. 135 1 КЗпП, а також з врахуванням листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27 травня 2008 р.
№ 146/06/186-88 договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
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(див. Зразок) може укладатися за наявності
одночасно двох умов:
1) працівник займає посаду або виконує роботу, що зазначена у Переліку № 447/24;
2) виконання працівником обов’язків за по-

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

садою чи роботи відповідно до професії безпосередньо пов’язане із зберіганням, обробкою,
продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.
Зразок

ДОГОВІР
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
1 грудня 2015 р.

м. Харків

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробник», директор ТОВ «Виробник» Іванов Сергій Петрович, іменований надалі «Адміністрація», з одного боку, та працівник складу № 2 Бутько Василь Іванович,
іменований надалі «Працівник», з іншого боку, керуючись статтями 130, 143, 1351, 1353 КЗпП,
уклали цей договір про таке:
1. Працівник, який займає посаду завідувача складу і виконує роботу, безпосередньо
пов’язану з прийманням на зберігання, зберіганням, видачею матеріальних цінностей, приймає
на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:
а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних
цінностей підприємства та вживати заходів для попередження збитків;
б) своєчасно повідомляти адміністрації підприємства про всі обставини, які загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
в) вживати заходів із приймання, зберігання та видачі матеріальних цінностей на складі підприємства з дотриманням положень внутрішніх нормативних актів підприємства;
г) вести облік, складати та передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти
про рух і залишки ввірених йому матеріальних цінностей;
д) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
2. Адміністрація зобов’язується:
а) створювати Працівникові умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного
збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
б) ознайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності
працівників за збитки, завдані підприємству, а також із чинними інструкціями, нормативами та
правилами щодо приймання, збереження, видачі й інших операцій щодо переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.
5. Дія цього Договору поширюється на весь час роботи з довіреними Працівникові матеріальними цінностями підприємства.
6. Зміни та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та мають юридичну силу,
якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.
7. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
8. Цей Договір укладено у двох примірниках, один із яких залишається в Адміністрації, а
другий — у Працівника.

Адміністрація
ТОВ «Виробник»
Директор
Іванов С. П. Іванов
МП
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Бутько Василь Іванович
Завідувач складу Бутько В. І. Бутько
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Категорії працівників
У п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам,
установам, організаціям їх працівниками» від
29 грудня 1992 р. № 14 зазначено, що розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі письмового договору, укладеного працівником з підприємством про
взяття на себе повної матеріальної відповідальності, за незабезпечення цілості майна
та інших цінностей (п. 1 ст. 134 КЗпП), суд
зобов’язаний перевірити, чи належить відповідач до категорії працівників, з якими згідно
зі ст. 1351 КЗпП можна укласти такий договір, та чи укладали його взагалі. За відсутності
цих умов на працівника за заподіяну ним шкоду
може бути покладено лише обмежену матеріальну відповідальність, якщо згідно з чинним
законодавством працівник з інших підстав не
несе матеріальної відповідальності у повному
розмірі шкоди (див. Додаток).
Зауважимо, що відповідні посади у Переліку
№ 447/24 наведено в узагальненому вигляді й
деякі з них є достатньо застарілими та не завжди
відповідають професійним назвам робіт, які містяться у Національному класифікаторі України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) і мають застосовуватися згідно з чинним законодавством для оформлення кадрової документації, у тому числі й трудових договорів. Тому
на практиці слід використовувати назви тільки
тих посад з Переліку № 447/24, для яких передбачені аналогічні посади і у КП (для одночасного
дотримання вимог Переліку № 447/24 та КП).
З огляду на це, наведемо приклади найбільш типових конкретних професійних назв робіт з відповідними кодами КП, які відповідають узагальненим назвам посад у Переліку № 447/24:
Завідувачі касами чи складами:
— «Завідувач каси» — код КП 1231;
— «Завідувач комори (ломбарду, цінностей)» —
код КП 1227;
— «Завідувач камери схову (ручного багажу)» —
код КП 1226.2;
— «Завідувач складу вибухових матеріалів» —
код КП 1222.2;
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— «Завідувач складу» — код КП 1226.2.
Не бажано використовувати інші, хоча і споріднені назви, наприклад, «Начальник складу
(вантажного)» з кодом КП 1226.2.
Контролери-касири та подібні до них:
— «Контролер-касир» — код КП 4211;
— «Контролер» — код КП 4211;
— «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» — код КП 4211;
— «Касир багажний» — код КП 4211;
— «Касир товарний (вантажний)» — код КП
4211;
— «Касир торговельного залу» — код КП 4211.
Не можна використовувати подібні назви, які
не пов’язані із зберіганням матеріальних цінностей, наприклад, «Контролер якості» з кодом
КП 7432.
Банківські працівники відповідних категорій:
— «Державний експерт» — код КП 2419.3;
— «Експерт» — код КП 2429;
— «Оцінювач-експерт» — код КП 3417;
— «Інспектор» — код КП 3439;
— «Інспектор кредитний» — код КП 3419;
— «Інспектор обмінного пункту» — код КП
3419.
Завідувачі магазинів, інших підприємств
торгівлі та їх структурних підрозділів:
— «Завідувач підприємства роздрібної торгівлі» — код КП 1224;
— «Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального
та ін.)» — код КП 1229.7;
— «Завідувач секції» — код КП 1224;
— «Завідувач відділу» — код КП 1229.7;
— «Начальник цеху» — код КП 1222.2.
Начальники товарних дільниць і товарознавці:
— «Начальник дільниці» — код КП 1222.2;
— «Товарознавець» — код КП 3419.
Завідувачі підприємств громадського харчування, їх структурних підрозділів та подібні
до них:
— «Завідувач підприємства громадського
харчування» — код КП 1225;
— «Начальник цеху» — код КП 1222.2;
— «Завідувач виробництва» — код КП 1225;
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— «Начальник дільниці ресторану (кафе,
їдальні і т. ін.)» — код КП 1315;
— «Адміністратор» — код КП 4222;
— «Адміністратор (господар) залу» — код КП
4222;
— «Метрдотель» — код КП 5123.
Завідувачі заготівельних пунктів:
— «Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.)» — код КП 1229.7;
Завідувачі аптек, провізори, старші медичні
сестри:
— «Завідувач аптеки (аптечного закладу)» —
код КП 1210.1;
— «Завідувач бази аптечної» — код КП 1210.1;
— «Завідувач відділу» — код КП 1229.7;
— «Провізор» — код КП 2224.2;
— «Фармацевт» — код КП 3228;
— «Сестра медична» — код КП 3231.
Завідувачі господарства та коменданти:
— «Завідувач господарства» — код КП 1239;
— «Комендант будинку» — код КП 5121.
Агенти з постачання і експедитори:
— «Агент з постачання» — код КП 4131;
— «Експедитор транспортний» — код КП 3422;
— «Експедитор (перевезення пошти)» — код
КП 4142
— «Інкасатор» — код КП 4212.
Зауважимо, що посади, як правило, займають
ті працівники, які згідно з нормами національ-

ної системи професійної класифікації належать
до професійних груп керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців, а роботи виконуються переважно такими працівниками,
які належать до професійної групи робітників
(робітничі професії). У той же час в сучасних
умовах межі між деякими «робітниками» і певними службовцями, особливо технічними, які
були успадковані Україною із професійнокласифікаційних систем колишнього СРСР носять
досить «формальний» характер і не відповідають
сучасним вимогам професійної класифікації і загальновизнаним міжнародним стандартам. Наприклад, згідно з відповідними кваліфікаційними
характеристиками завдання та обов’язки деяких
робітників та технічних службовців можуть бути
достатньо подібними, і для обох цих професійних груп можуть передбачатися однакові рівні
освіти: професійно-технічна або середня із подальшою професійною підготовкою на виробництві.
Для доведення наявності «умови 2» серед завдань та обов’язків відповідних працівників у
посадовій (робочій) інструкції слід обов’язково
вказати обов’язки зі збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування
в процесі виробництва матеріальних цінностей. Приклади окремих таких обов’язків, які є
специфічними для певних робіт зазначені у
Таблиці.
Таблиця

Роботи, зазначені
Приклади відповідних професійних назв
у Переліку № 447/24
робіт у КП із зазначенням коду
Роботи з приймання від населення «Збирач боргових платежів» (4215);
усіх видів платежів і виплат коштів «Збирач благодійних внесків» (4215);
через касу
«Приймальник пункту прокату» (4131);
«Оператор автоматизованого розрахунку у
готелі» (4211) тощо

Роботи з обслуговування
торгівельних і грошових автоматів

«Збиральник грошей (торговельні
автомати, турнікети)» (9153);
«Черговий залу ігрових автоматів,
атракціонів і тирів» (4211) тощо

Роботи: з приймання на зберігання,
обробку, зберігання, відпустку
матеріальних цінностей на складах,
базах (нафтобазах), автозаправних

«Комірник» (9411);
«Оператор одержання скловолокна
каолінового складу» (8152);
«Робітник плодоовочевого сховища»
(9211);
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Приклади відповідних завдань
та обов’язків
Обов’язки мають бути подібними до
обов’язків касирів, які приймають та
виплачують грошові кошти, наприклад,
приймання від громадян предметів з прокату,
одержання оплати за прокат; оформлення
касових відомостей, здавання виручки в
установленому порядку тощо.
Обов’язки мають передбачати
обслуговування, яке безпосередньо або
опосередковано пов’язане із закладенням
товарів або з інкасацією грошей з таких
автоматів тощо.
Приймання на склад, зважування,
зберігання і видавання зі складу різних
матеріальних цінностей: паливо, сировину,
напівфабрикати, готову продукцію, деталі,
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Таблиця. Закінчення
станціях, харчблоках, сховищах
тощо; з видачі (прийому)
матеріальних цінностей особам,
які перебувають в лікувальнопрофілактичних і санаторнокурортних закладах, пансіонатах та
і т. п.; з екіпіровки пасажирських
суден, вагонів та літаків

«Приймальник сировини» (7441);
«Гардеробник» (9152);
«Сестра-господиня» (4131);
«Приймальник побутових відходів»
(9161);
«Укладальник-пакувальник» (9322);
«Оброблювач м’ясних туш» (9322);
«Оброблювач харчових продуктів і тари»
(8159);
«Оглядач нафтоналивних ємностей» (8159);
«Роздавальник нафтопродуктів» (8163);
«Провідник пасажирського вагона»
(5112);
«Екіпірувальник» (9322) тощо

інструменти, речі тощо; приймання на
зберігання верхнього одягу, головних
уборів, взуття та інших особистих речей
від працівників і відвідувачів офісу;
отримання в усталеному порядку та
видавання господарського, м’якого і
твердого інвентарю, спецодягу, постільної
і натільної білизни для хворих, предметів
гігієни, миючих засобів, канцелярського
приладдя тощо.

Роботи: по прийому від
населення предметів культурнопобутового призначення та
інших матеріальних цінностей на
зберігання, для ремонтування й
для виконання інших операцій,
пов’язаних з відновленням та
вдосконаленням цих речей, а
також виконання інших дій зі
зберігання та видавання в прокат
таких речей чи предметів

«Комірник (камери схову)» (9411);
«Приймальник пункту прокату» (4131);
«Приймальник замовлень» (4132) тощо.

Приймання, зберігання та видавання
речей; приймання від населення
радіотелевізійної апаратури для
її регулювання, налаштування та
ремонту; видавання громадянам у
тимчасове користування (прокат) речей
господарського й культурно-побутового
призначення, спортивного інвентарю та
іншого обладнання на пунктах, у салонах
та ательє прокату; приймання від громадян
предметів з прокату, одержання оплати за
прокат тощо.

Роботи з продажу (відпуску)
товарів (продукції), їхньої
підготовки до продажу незалежно
від форм торгівлі і профілю
підприємства

«Продавець непродовольчих товарів»
(5220);
«Продавець продовольчих товарів»
(5220);
«Продавець-консультант» (5220);
«Продавець (з лотка, на ринку)» (5230);
«Буфетник» (5123); «Бармен» (5123);
«Офіціант» (5123) тощо

Приймання від матеріально
відповідальної особи торговельного
підприємства товарів за кількістю
та якістю, підписування товарносупровідних документів; повернення
залишків нереалізованих товарів та
здавання виручки в касу; ознайомлення з
асортиментом товарів на складі, участь у
прийманні товарів тощо.

Роботи з прийому і обробки для
доставки (супроводу) вантажу,
багажу, поштових відправлень
та іншх матеріальних т грошових
цінностей, їх доставка (супровід),
видавання (здавання)

«Інкасатор» (4212); «Інкасатор-водій
автотранспортних засобів» (4212);
«Провідник із супроводження вантажів»
(9332);
«Провідник із супроводження тварин»
(6121) тощо.

Здавання виручки (грошей, чеків
на оплату) інкасатору; збирання і
перевезення готівкових грошових коштів;
приймання на базах партії худоби і
переганяння її до пункту призначення
тощо.

Роботи по закупівлі, продажу,
обміну, перевезенням, доставки,
пересилання, зберігання,
обробки і застосування в процесі
виробництва дорогоцінних
металів, коштовного каміння,
синтетичного корунду і виробів з
них

«Контролер ломбарду» (4211);
«Приймальник дорогоцінних металів
та сировини» (8122); «Контролер з
дорогоцінної продукції» (8112);
«Монтувальник виробів з дорогоцінних
металів» (7313);
«Ювелір-монтувальник» (7313);
«Заготівник деталей та матеріалів до ювелірних та художніх виробів» (7313) тощо

Приймання від населення на зберігання
або в якості застави ювелірні та інші
товарно-матеріальні цінності, оформлення
відповідної документації; вилучення
дорогоцінних металів з матеріалів,
що обробляються, забезпечення їх
збереження та здавання в усталеному
порядку тощо.

Роботи з вирощування, підкормки, «Собаківник» (6124); «Робітник з догляду
утриманню і розведенню
за тваринами» (6129); «Тваринник» (6121)
сільськогосподарських та інших
тощо
тварин
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Приймання, зважування і переганяння
худоби; зважування знятих з відгодівлі
тварин, навантажування і відправлення їх
на м’ясокомбінат тощо.
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Зауважимо, що укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
можливе і тоді, коли основна посада працівника
не відповідає Переліку № 447/24, але відповідні
обов’язки щодо зберігання матеріальних цінностей доручені працівникові в порядку суміщення професій або в інших подібних правових
формах та належним чином оформленні. Наприклад, у Переліку № 447/24 не згадуються
посади бухгалтерів і тому з ними не можна
укладати договори про повну матеріальну від-

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

повідальність. Але якщо бухгалтер виконує, наприклад, додатково ще й обов’язки касира за
суміщенням, і таке суміщення належним чином
оформлене — то письмовий договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність
можна укладати.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин

У наступному номері читайте про умови запровадження колективної (бригадної) матеріальної
відповідальності та правила оформлення відповідного наказу і договору, а також дізнайтеся
з практичних прикладів, коли варто вдаватися до підписання договорів про колективну,
а коли — про індивідуальну матеріальну відповідальність
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
9 вересня 2015 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши у відкритому судовому засіданні
справу за позовом приватного підприємства «Світогор» до громадянина Т. про відшкодування матеріальної шкоди, за касаційною скаргою приватного підприємства «Світогор» на
рішення апеляційного суду Волинської області від 18 лютого 2015 року,
в с т а н о в и л а:
У липні 2013 року приватне підприємство «Світогор» (далі — ПП «Світогор») звернулось
до суду з указаним позовом, в якому просило стягнути з відповідача завдану матеріальну
шкоду у розмірі 41 821 грн 80 коп..
На обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що з 13 грудня 2011 року по
31 травня 2013 року громадянин Т. перебував у трудових відносинах з ПП «Світогор» на посаді водія автотранспортних засобів і під час виконання своїх обов’язків завдав йому матеріальних збитків у розмірі 41 821 грн 80 коп., які складаються із перевитрат паливно-мастильних
матеріалів на суму 13 046 грн 80 коп., вартості пошкодженого агрегату автомобіля у розмірі
18 200 грн та вартості відновлювального ремонту автомобіля у сумі 10 575 грн.
Посилаючись на те, що добровільно відповідач кошти не повернув, ПП «Світогор» просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
Заочним рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 вересня 2013
року позов задоволено та стягнуто з громадянина Т. на користь ПП «Світогор» 41 821 грн
80 коп..
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Додаток. Продовження

Рішенням апеляційного суду Волинської області від 18 лютого 2015 року апеляційну
скаргу представника громадянина Т. задоволено, заочне рішення Луцького міськрайонного
суду Волинської області від 24 вересня 2013 року скасовано та ухвалено нове рішення про
відмову в задоволенні позову.
У касаційній скарзі ПП «Світогор», мотивуючи свої доводи неправильним застосуванням
судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції і залишити в силі заочне
рішення суду першої інстанції.
Вивчивши матеріали цивільної справи та перевіривши доводи касаційної скарги, колегія
суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає відхиленню
з таких підстав.
Суд першої інстанції, задовольняючи позов, виходив з того, що загальна сума збитків,
завдана відповідачем перевитратою паливно-мастильних матеріалів та пошкодженням автомобіля, підтверджується написаною ним розпискою від 22 березня 2013 року та актом
огляду технічного стану транспортного засобу від 31 травня 2013 року.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції з ухваленням нового рішення про відмову
в задоволенні позову, апеляційний суд виходив з того, що відповідно до ст. 1351 КЗпП
України на відповідача громадянина Т. не може бути покладена повна матеріальна відповідальність, а позивач як роботодавець не довів матеріальної відповідальності останнього, зокрема, факту порушення працівником трудових обов’язків, наявності прямої дійсної
шкоди, причинного зв’язку між порушенням та завданою шкодою, а також вини працівника.
Колегія суддів касаційного суду вважає, що рішення суду апеляційної інстанції ухвалено
із дотриманням норм матеріального і процесуального права з огляду на наступне.
Судами попередніх інстанцій встановлено та підтверджується матеріалами справи, що
громадянин Т. перебував у трудових відносинах з ПП «Світогор» з 13 грудня 2011 року до
31 травня 2013 року на посаді водія автотранспортних засобів.
14 грудня 2011 року між позивачем та громадянином Т. було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
У розписці відповідача від 22 березня 2013 року ним підтверджена перевитрата паливномастильного матеріалу у розмірі 823 л, яку він зобов’язується повертати у вигляді дизельного палива по 100 л з кожного рейсу.
26 березня 2013 року громадянин Т. був відправлений у відрядження, при поверненні з
якого знову було виявлено перевитрату паливно-мастильного матеріалу в кількості 529 л.
З акту огляду технічного стану транспортного засобу «Mercedes-Benz 1843 LS» від
31 травня 2013 року вбачається, що автомобіль згідно з наказом від 10 серпня 2012 року
№ 11 був закріплений за водієм громадянином Т. та потребує капітального ремонту, поточного ремонту, а також оновлення лакофарбового покриття та хімчистки салону.
Відповідно до частин 1, 2 ст. 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і
законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за
пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови,
коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними
діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною
частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної
шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до п. 1 ст. 134 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність
у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадку,
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коли між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до ст. 1351 КЗпП
України укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної
відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для
зберігання або для інших цілей.
У ст. 1351 КЗпП України встановлено, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками,
які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджується в порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України.
Пленум Верховного Суду України в п. 8 постанови від 29 грудня 1992 р. № 14 «Про судову
практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» роз’яснив, що, розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі письмового договору, укладеного працівником з підприємством, установою,
організацією, про взяття на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення
цілості майна та інших цінностей (недостача, зіпсуття), переданих йому для зберігання або
інших цілей (п. 1 ст. 134 КЗпП України), суд зобов’язаний перевірити, чи належить відповідач
до категорії працівників, з якими згідно зі ст. 1351 КЗпП України може бути укладено такий
договір, та чи був він укладений. За відсутності цих умов на працівника за заподіяну ним
шкоду може бути покладено лише обмежену матеріальну відповідальність, якщо згідно з
чинним законодавством працівник з інших підстав не несе матеріальної відповідальності у
повному розмірі шкоди.
Перелік посад і робіт, що заміщаються чи виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску) перевезення або застосування в процесі виробництва
затверджено постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних
питаннях, Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 28 грудня 1977 р.
№ 447/24.
Посада водія, як і виконувана ним робота, до зазначеного переліку не відноситься, а посадова інструкція водія автотранспортного засобу не містить трудових функцій відповідача,
пов’язаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.
За таких обставин суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що на відповідача не може бути покладена повна матеріальна відповідальність.
Згідно з ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які
вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених ст. 61
цього Кодексу.
Відповідно до ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд
встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на
підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
Згідно з ч. 1 ст. 1353 КЗпП України розмір заподіяної підприємству, установі, організації
шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу
згідно з установленими нормами.
З огляду на вказане, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що суд апеляційної
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інстанції, дослідивши належним чином оцінені докази, подані сторонами (ст. 212 ЦПК України), дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем не підтверджено факту невиконання чи
неналежного виконання відповідачем своїх трудових обов’язків, оскільки не надано належних і допустимих доказів перевитрат пального, допущеного громадянином Т., а зазначені в
акті огляду технічного стану транспортного засобу обставини не ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і даних балансової вартості автомобіля, у зв’язку з чим рішення суду
апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права,
а тому підстави для його скасування відсутні.
Докази та обставини, на які посилається заявник у касаційній скарзі, спростовуються
матеріалами справи та додаткового правового аналізу не потребують, оскільки при їх дослідженні та встановленні судом апеляційної інстанції були дотримані норми матеріального
та процесуального права.
Доводи, наведені в касаційній скарзі, фактично зводяться до переоцінки доказів та незгоди заявника з висновками апеляційного суду щодо їх оцінки.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 336, 337, 345 ЦПК України, колегія
суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу приватного підприємства «Світогор» відхилити.
Рішення апеляційного суду Волинської області від 18 лютого 2015 року залишити без
змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

РЕКЛАМА
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Звітність відділу кадрів
у січні 2016
До обов’язків працівників кадрових служб підприємств, незалежно від форми
власності, належить, зокрема, і підготовка багатьох звітів до державних органів,
що, як правило, подаються за місцезнаходженням підприємства. Ця стаття зорієнтує читачів, які саме звіти необхідно буде підготувати інспекторам з кадрів незабаром — у січні наступного року.

Загальні положення
Отже, у січні 2016 року працівникам відділів
кадрів обов’язково потрібно буде подавати два
звіти до органів державної статистики та один —
до органів державної служби зайнятості. До
останнього також в будь-який час може виникнути необхідність подання ще двох звітів.
У ст. 18 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ визначено обов’язок респондентів (юридичних
осіб та їх відокремлених підрозділів) подавати в
повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені
строки органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Склад, обсяги та методологія розрахунків показників,
адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов’язковими для всіх респондентів і не
можуть бути змінені без відповідного дозволу
органів державної статистики.
Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи
зобов’язані подавати зазначену інформацію органам державної статистики безкоштовно.
Невиконання зазначених вимог законодавства підприємствами з ведення діловодства призведе до застосування заходів адміністративної
відповідальності.
Так, ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення порядку подання або
використання даних державних статистичних
спостережень.
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Згідно із зазначеною статтею, неподання до
органів державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в
повному обсязі, не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи
із запізненням тягне за собою накладення
штрафу на громадян — від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 51 до 85 грн), на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності —
від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до
255 грн).
Аналогічні порушення, вчинені повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення, спричиняють накладення
штрафу на громадян — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 85 до 170 грн), а на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності —
від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255
до 425 грн).
За приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень накладається
штраф на громадян — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
85 до 170 грн), на посадових осіб та громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 170 до 340 грн).
Тож, працівникам відділу кадрів необхідно підготувати та подати у січні 2016 року такі звіти:
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Назва звіту

Періодичність і термін подання

до органів державної статистики:
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна))

раз на місяць, не пізніше 7-го числа після звітного періоду

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна))

раз на квартал, не пізніше 7-го числа після звітного періоду

до органів державної служби зайнятості:
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 (форма 1-ПА (річна))

раз на рік, не пізніше 15 січня після звітного року*

Інформація про попит на робочу силу (форма № 3-ПН)

за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії),
не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії

Інформація про заплановане масове вивільнення
працівників (форма № 4-ПН)

не пізніше ніж за два місяці до масового вивільнення
працівників

Визначення показників форм звітів здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2. та
1.3. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від
28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція
№ 286), та Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Держкомстату від
13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).
Наразі підставою для складання форм звітів
є первинні облікові документи підприємства,
зокрема: № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу»; № П-2 «Особова картка
працівника»; № П-3 «Наказ (розпорядження)
про надання відпустки»; № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»; № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»; № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»; № П-7
«Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;
інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.
Для заповнення звітів використовують показники кількості працівників: середньооблікова, облікова, середня чисельність тощо. Ці
показники обчислюються відповідно Інструкції № 286 та відображаються в цілих одиницях.

Звіт з праці
за формою № 1-ПВ (місячна)
Форму звіту затверджено наказом Держстату
України від 7 серпня 2013 р. № 239 (далі — Наказ № 239).
Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
(далі — підприємства), що звітують за формою
№ 1-ПВ (місячна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.
Звіт подається до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше
7-го числа після звітного періоду. Для заповнення зазначеної форми слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
«Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату України від 26 жовтня 2009 р. № 403, та
Роз’ясненням Держстату України «Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» від
21 липня 2015 р. № 17.4-12/7.
Звіт складається з двох розділів. В адресній
частині форми № 1-ПВ (місячна) зазначаються:
найменування підприємства, місцезнаходження та
місце здійснення діяльності, щодо якої подається
звіт. Якщо юридична адреса підприємства не

____________________
*Зверніть увагу, що термін подання звіту № 1-ПА у цьому році було змінено — раніше його слід було подавати не пізніше
1 лютого після звітного року, наразі — не пізніше 15 січня, тож не пропустіть належний термін подання.
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співпадає з фактичною, необхідно зазначити
обидві адреси.
Підприємство, що заповнює форму за структурний підрозділ, повинно вказати у відповідному рядку: найменування, вид економічної
діяльності та адресу здійснення діяльності цього
підрозділу.
У Розділі І «Кількість працівників і фонд оплати праці» заповнюються рядки в яких зазначається: середня кількість усіх працівників
в еквіваленті повної зайнятості, осіб; фонд оплати праці усіх працівників; сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників; середньооблікова
кількість штатних працівників, осіб; фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата
штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності); фонд оплати праці штатних працівників.
Під «усіма працівниками» відповідно до Інструкції № 5 розуміють, зокрема:
— штатних працівників;
— тих, що працюють за сумісництвом;
— осіб, які виконують роботи за цивільноправовими договорами;
— учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві;
— інші категорії працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді, зокрема тих, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за
рахунок фондів державного соціального страхування), працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнених.
Розділ ІІ «Заборгованість перед працівниками
із заробітної плати та виплатах із соціального
страхування» заповнюється тільки тими підприємствами, які своєчасно не розраховувались
з працівниками по заробітній платі на 1 число
місяця, наступного після звітного періоду.
Наприклад, у звіті за січень – грудень містяться
дані на 1 січня наступного року про суму повністю або частково не виплаченої працівникам за-
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робітної плати, що нарахована за січень – листопад звітного року та попередні роки.

Звіт з праці
за формою № 1-ПВ (квартальна)
Форму звіту затверджено наказом Держстату
України від 5 серпня 2014 р. № 224 (далі — Наказ № 224).
Звіт подається юридичними особами, їхніми відокремленими підрозділами за встановленим переліком до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не
пізніше 7-го числа після звітного періоду.
Для заповнення зазначеної форми слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату України від 26 жовтня 2009 р.
№ 404, та Роз’ясненням Держстату України
«Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці» від 21 липня 2015 р. № 17.412/8.
Звіт складається із семи розділів. В адресній
частині форми № 1-ПВ (квартальна) зазначаються: найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності,
щодо якої подається звіт. Якщо юридична адреса підприємства не співпадає з фактичною, необхідно зазначити обидві адреси.
Розділ І «Кількість працівників» містить дані
щодо прийому на роботу та звільнення штатних
працівників, а також їх облікової кількості на
кінець звітного періоду. Цей розділ не включає
дані стосовно тих працівників, які прийняті на
роботу за сумісництвом з інших підприємств;
зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами
між суб’єктами господарювання. Цей розділ також містить дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.
У розділі ІІ «Використання робочого часу
штатних працівників» вносяться показники,
що стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних
працівників.
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У розділі ІІІ «Склад фонду оплати праці та
інші виплати» містяться дані щодо розміру
заробітної плати та інших виплат, зокрема премій та винагород, матеріальної допомоги.
У розділі ІV «Розподіл працівників за розмірами заробітної плати» містяться дані відповідно
до відомостей про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць
кожного кварталу.
Розділ V «Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників» містить дані про:
середньооблікову кількість жінок — штатних
працівників, крім тих, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею
віку, передбаченого чинним законодавством;
середньооблікову кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок
коштів державного чи місцевого бюджету; середню кількість і фонд оплати праці зовнішніх
сумісників; середню кількість та фонд оплати
працівників, які виконували роботи за цивільноправовими договорами.
Розділ VІ «Інформація про укладення колективних договорів» містить дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому
підрозділу), включаючи найманих працівників
його структурних підрозділів незалежно від їх
місцезнаходження. Цей розділ заповнюється раз
на рік у звіті за січень – грудень.
Розділ VІI «Витрати на утримання робочої
сили, що не входять до складу фонду оплати
праці» містить дані стосовно фактичних витрат
підприємств (крім бюджетних установ), що направлені на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інших витрат, пов’язаних з утриманням робочої
сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору. Цей розділ містить дані в
цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому підрозділу) за період з 1 січня до
31 грудня попереднього року.
Від редакції.
Зверніть увагу, що відповідно до п. 1 наказу Державної служби статистики «Про затвердження форм
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (мі-
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сячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 21 липня 2015 р. № 172 (далі — Наказ № 172), вводяться в дію
нові форми звітів з праці, починаючи:
— зі звіту за січень 2016 року — форма № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці»;
— зі звіту за І квартал 2016 року — форма № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці».
Отже, звіт із праці за грудень 2015 року та звіт із
праці за IV квартал 2015 року мають складатися ще за
формами, затвердженими Наказом № 239 та Наказом
№ 224.
Водночас, у п. 5 Наказу № 172 зазначено, що Наказ
№ 239 та пп. 1.2. п. 1 Наказу № 224 (а, отже, і затверджені ними форми звітів із праці) втрачають чинність з 4 січня 2016 р..
Таким чином, маємо ситуацію, коли незрозуміло, за
якими формами слід подавати звіти з праці за грудень
2015 року та звіт із праці за IV квартал 2015 року — адже
на час необхідності подання цих звітів (до 7-го січня 2016
року) нові форми відповідних звітів ще не введені в дію, а
старі — вже втрачають свою чинність.
Проаналізувавши відповідні накази Держстату, якими за останні декілька років вводилися в дію нові форми
звітів із праці та скасовувалися старі, ми дійшли до висновку, що нові форми завжди набували чинності з січневого звіту з праці та звіту з праці за І квартал нового
року, натомість як звіти за грудень та IV квартал попереднього року здавалися ще за старими формами (вони
втрачали чинність у перших числах лютого).
З огляду на викладене, редакція газети «Консультант Кадровика» звернулася до Державної служби статистики України з проханням або внести зміни до п. 5
Наказу № 172, змінивши дату втрати чинності Наказом
№ 239 та пп. 1.2. п. 1 Наказу № 224 з 4 січня 2016 р. на
1 лютого 2016 р., або роз’яснити, яким чином подавати
звіти з праці за грудень 2015 року та звіт із праці за
IV квартал 2015 року, враховуючи, що подати згадані
звіти до 4 січня 2016 року неможливо (1 – 3 січня є святковим та вихідними днями), а з 4 січня 2016 року старі
форми втрачають чинність, натомість як нові форми ще
не діють для подання звітів за 2015 рік.
Наразі очікуємо відповідь на наш запит і неодмінно
повідомимо читачів про результати його розгляду. Проте, на нашу думку, за будь-яких обставин звіти № 1-ПВ за
грудень 2015 року та за IV квартал 2015 року будуть подаватися ще за старими формами, затвердженими Наказом № 239 та № 224, а внесення змін до Наказу
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№ 172 є лише питанням усунення технічних помилок
у нормативному акті Держстату.

Інформація про кількість
працевлаштованих громадян
(форма № 1-ПА (річна))
Форма № 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» (річна)
та порядок її подання затверджені наказом Міністерства соціальної політики України (далі —
Мінсоцполітики України) від 7 серпня 2015 р.
№ 815.
На виконання п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) такий звіт
подають районним, міським, міськрайонним,
районним у містах органам державної служби
зайнятості юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи
в Україні в інших роботодавців не пізніше 15 січня після звітного року.
Зазначена форма звітності складається з
трьох розділів.
У розділі І «Працевлаштування громадян за
кордоном суб’єктом господарювання, який має
ліцензію з посередництва у працевлаштуванні
за кордоном» 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 розділі ІІ «Працевлаштування громадян
шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні за професіями (посадами) та розміром заробітної плати» зазначається
інформація про кількість працевлаштованих в
Україні громадян відповідно до професій (посад) та розміру заробітної плати.
У розділ ІІІ «Діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшо-
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го виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця» зазначаються відомості 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.
Бланк нової форми звітності №1-ПА та порядок її подання шукайте у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера
нашої газети.

Інформація про попит на робочу
силу (вакансії) (форма № 3-ПН)
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону № 5067
роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному
обсязі у порядку, затвердженому центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики,
подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу
силу (вакансії).
Форма звітності № 3-ПН затверджена наказом Мінсоцполітики України від 31 травня 2013 р.
№ 316 та подається роботодавцями до територіального органу Державної служби зайнятості
України у містах Києві та Севастополі, районі,
місті, районі у місті незалежно від місцезнаходження.
Цю інформацію необхідно подавати за наявності у роботодавця попиту на робочу силу
(вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з
дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття
вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає
вакантним, або дата, починаючи з якої може
бути укладений трудовий договір з найманим
працівником.
Форма складається з двох розділів. У розділі
I форми відображаються основні дані про вакансії. Розділ ІІ заповнюється лише у разі згоди
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роботодавця на укомплектування вакансій за
сприяння територіальних органів. У цьому
розділі розширюється й уточнюється інформація про вакансії — зазначаються завдання й
обов’язки за посадою, умови праці, вимоги до
кандидата.

Інформація про заплановане
масове вивільнення працівників
(форма № 4-ПН)
Відповідно до абз. 3 п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону № 5067
роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному
обсязі у порядку, затвердженому центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств,
установ, організацій, скороченням чисельності
або штату працівників підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності, виду
діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення. У разі неподання або порушення робо-

тодавцем установленого порядку подання цієї інформації стягується штраф у чотирикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
на момент виявлення порушення (ч. 6 ст. 53 Закону
№ 5067).
Форма звітності № 4-ПН та порядок її подання затверджена наказом Мінсоцполітики України від 31 травня 2013 р. № 317.
Інформація подається підприємствами, установами, організаціями до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у
місті за місцем реєстрації як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Отже, звертаємо Вашу увагу на те, що основними вимогами при складанні звітів є повнота,
достовірність та своєчасність поданої інформації. І хоча розміри штрафів за неподання звітів
на сьогодні є невеликими, але радимо дотримуватись порядку подання звітів у визначені строки, оскільки неподання, зокрема, статистичної
звітності, може призвести до проведення перевірки достовірності первинних і статистичних
даних, поданих респондентами, вивчення стану
первинного обліку й статистичної звітності органами державної статистики.

Ірина ПРИМАК,
юрист

У січні наступного року читайте статтю щодо звітів,
які кадровики мають подати у лютому 2016 року
РЕКЛАМА
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 13 жовтня 2015 р. № 827

Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх
навчальних закладів державної форми власності
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
21 жовтня 2015 року

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних
закладів державної форми власності, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування з урахуванням Порядку, затвердженого цією постановою, визначити протягом місяця процедуру призначення керівників
загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору.

Остання редакція:
13 жовтня 2015 року

Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 73
Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок, який визначає механізм призначення на
посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів
державної форми власності.
Зокрема, встановлено, що
керівники навчальних закладів призначаються Міністерством освіти і науки України
та іншими центральними органами виконавчої влади, до
сфери управління яких належать навчальні заклади.
Призначення керівників навчальних закладів здійснюється шляхом укладення
контракту за результатами
конкурсного відбору, що
проводиться відповідно до
згаданого Порядку.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 827
ПОРЯДОК
призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів
державної форми власності
1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх
навчальних закладів державної форми власності (далі — навчальні заклади).
2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я,
що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади.
Призначення керівників навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного
відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.
4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.
Підставами для прийняття відповідного рішення є:
утворення нового навчального закладу;
наявність вакантної посади керівника навчального закладу;
прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.
5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника навчального закладу, та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту) не
пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.
В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:
найменування і місцезнаходження навчального закладу;
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найменування посади та умови оплати праці;
кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі — претенденти);
перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.
6. Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника навчального закладу,
утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники засновника, педагогічного
колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу, а також органу
місцевого самоврядування та громадського об’єднання керівників навчальних закладів відповідної
адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть
бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої
освіти.
Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної
комісії.
7. Конкурсний відбір полягає у:
1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведенні ним відкритої публічної презентації;
3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного
плану розвитку навчального закладу.
Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану
розвитку навчального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.
8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам
та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.
Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника навчального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.
9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган,
що призначає керівника навчального закладу, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією
претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.
10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
конкурсною комісією не визначено претендента.
Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.
Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до
цього Порядку.
11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або
на офіційному веб-сайті органу, що призначає керівника навчального закладу, та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту).
12. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює МОН.
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НАКАЗ
від 7 серпня 2015 р. № 815

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2015 р. за № 1225/27670

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набуття чинності:
30 жовтня 2015 року

Остання редакція:
7 серпня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову форму звітності №1-ПА
та Порядок її подання. Такий
звіт подають юридичні особи
та фізичні особи – підприємці,
які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
та наймають працівників для
подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців — районним, міським, міськрайонним, районним
у містах органам державної
служби зайнятості. Зверніть
увагу, що термін подання цього звіту перенесено з 1 лютого
на 15 січня.

Про затвердження форми звітності № 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»
та Порядку її подання
Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму звітності № 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».
2) Порядок подання форми звітності № 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».
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України
від 31 травня 2013 року № 315 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про
кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 17 червня 2013 року за № 987/23519.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної служби
статистики України
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
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П. Розенко

І. Жук
О. М. Мірошніченко
С. М. Кондрюк

О. Мірошниченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
7 серпня 2015 р. № 815
Звітність
«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»
за 20___ рік

Подають:

Форма № 1-ПА
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики
України
_____ 20__ року № ___
за погодженням
із Держстатом

Термін подання:

юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають послуги
з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших
роботодавців — районним, міським, міськрайонним, районним у
містах органам державної служби зайнятості

не пізніше 15 січня
після звітного року

Респондент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті _________________
________________________________________________________________________________________________________________
Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: _______________________________________________________________________
Місцезнаходження / місце проживання: ______________________________________________________________________
(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим / область,

_______________________________________________________________________________________________________________
район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

I. Працевлаштування громадян за кордоном суб’єктом господарювання, який має ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
1. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за країнами світу
(осіб)
Назва країни працевлаштування
за Класифікацією країн світу
А
Усього
у тому числі за країнами світу

Код рядка
Б
01

Кількість громадян, працевлаштованих
за кордоном у звітному році
1

2. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за статтю, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю роботи
(осіб)
Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році
А
Усього (дані рядка 01 графи 1 підрозділу 1)
з них жінки
За віковими групами:
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Код рядка
Б
01
02

Кількість громадян,
працевлаштованих
за кордоном у звітному році
1
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18 – 24 роки
25 – 29 років
30 – 35 років
36 – 45 років
старше 45 років
За рівнем освіти:
початкова загальна
базова загальна середня
повна загальна середня
професійно-технічна
повна вища
За тривалістю роботи:
до 6 місяців
від 6 місяців до 1 року
від 1 року до 2 років
від 2 до 3 років
від 3 років і більше

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

3. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності на останньому місці роботи
(осіб)
Назва виду економічної діяльності
за Класифікацією видів економічної діяльності
А
Усього
у тому числі:
сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство
добувна промисловість і розроблення кар’єрів
переробна промисловість
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
будівництво
тимчасове розміщування й організація харчування
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність, з них:
пасажирський морський транспорт
вантажний морський транспорт
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
професійна, наукова та технічна діяльність
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
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Код рядка
Б
01
02

Кількість громадян, працевлаштованих
за кордоном у звітному році, які до виїзду
за кордон працювали в Україні
(з рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу I)
1

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне
страхування
освіта
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
надання інших видів послуг
діяльність домашніх господарств
діяльність екстериторіальних організацій і органів

18
19
20
21
22
23
24

4. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за професійними групами
(осіб)

Назва розділу професій за Класифікатором професій
(ДК 003:2010)

Код рядка

А
Усього
у тому числі:
законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери
професіонали
фахівці
технічні службовці
працівники сфери торгівлі та послуг
кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства
кваліфіковані робітники з інструментом
робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання
за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування та машин
найпростіші професії (включаючи осіб без професії)

Кількість громадян, працевлаштованих
за кордоном у звітному році, які до виїзду за
кордон працювали в Україні (дані рядка 01
графи 1 підрозділу 3 розділу I)

Б
01

1

02
03
04
05
06
07
08
09

10

II. Працевлаштування громадян шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні за професіями (посадами) та розміром заробітної плати
(осіб)

№
з/п

А
1

26

Кількість громадян,
Найменування
працевлаштованих
професії (посади)
шляхом надання послуг
за Класифікатором
з посередництва у
професій
працевлаштуванні в
(ДК 003:2010)
Україні
1

2

У тому числі за розміром заробітної плати за місяць (грн)
у розмірі
мінімальної
заробітної
плати
3

від мінімальної
від
від
заробітної
2000,01 до 5000,01 до
плати до
5000,00
10000,00
2000,00
4

5

6

понад
10000,00
7

Усього
у тому числі за
професіями
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III. Діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця
1. Кількість громадян, направлених на роботу суб’єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (включаючи фізичних осіб), __________ (осіб).
2. Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб’єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, __________
(одиниць).
Дата заповнення «___» ____________ 20___ року
Керівник (власник) / фізична особа – підприємець
(відповідальна за подання інформації особа)

___________________________ ___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Телефон: ________________________ Факс: __________________________ Електронна адреса: ___________________________
Дата прийняття «___» ____________ 20___ року
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

___________________________ ___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

(прізвище, ім’я, по батькові)

С. Кікіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
7 серпня 2015 р. № 815
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2015 р. за № 1225/27670
ПОРЯДОК
подання форми звітності № 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»
I. Загальні положення
1. Форма звітності № 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» (далі — звітність) заповнюється 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.
2. У цьому Порядку термін «роботодавці» вживається у значеннях, наведених в Законах України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
3. Звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах
органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку попадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.
II. Заповнення розділу I звітності
1. Розділ I звітності заповнюється суб’єктами господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном.
2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості працевлаштованих громадян за кордоном у звітному році за країнами світу
відповідно затвердженої наказом Державної служби статистики України Класифікації країн світу, що є чинною станом на дату
складання звітності. Класифікацію країн світу розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби
статистики України.
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У графі А вказується назва країни, де здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа.
У графі Б зазначається порядковий номер запису.
У графі 1 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році.
3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості працевлаштованих за кордоном громадян за статтю, віковими групами,
рівнем освіти, тривалістю роботи.
У рядку 01 вказується загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном протягом звітного року. Дані повинні
дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу I, а також дорівнювати сумі даних рядків з 03 по 07, з 08
по 12, з 13 по 17 включно підрозділу 2 розділу I.
4. У підрозділі 3 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за
кордон працювали в Україні (за видами економічної діяльності).
У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні.
Дані повинні дорівнювати загальній сумі даних рядків з 02 по 10 та даних рядків з 13 по 24 включно.
5. У підрозділі 4 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за
кордон працювали в Україні (за професійними групами).
У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні. Дані повинні дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 3 розділу I, а також дорівнювати сумі
даних рядків з 02 по 10 включно підрозділу 4 розділу I.
III. Заповнення розділу II звітності
1. Розділ II звітності заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в
Україні.
У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами)
та розміром заробітної плати.
У графі А вказується порядковий номер запису.
2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Класифікатора професій ДК 003:2010, який
розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.
3. У графі 2 вказується кількість працевлаштованих в Україні громадян за зазначеними у графі 1 професіями (посадами).
4. У графах 3 – 7 зазначається розподіл працевлаштованих громадян за розміром заробітної плати, включаючи додаткові
матеріальні заохочення.
Дані рядка 1 за графами 3 – 7 включно повинні дорівнювати загальній кількості працевлаштованих громадян за професіями
графи 2.
IV. Заповнення розділу III звітності
1. Розділ III звітності заповнюється суб’єктом господарювання, який наймає працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в іншого роботодавця.
2. У цьому розділі зазначається 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.

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості
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від 12 листопада 2015 р. № 17211/0/14-15/13

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
12 жовтня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено порядок застосування змін, внесених Кабінетом Міністрів
України до Порядку виплати
компенсації підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період.
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Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 911
Міністерство соціальної політики у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. № 911 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105» та численними зверненнями підприємств,
установ, організацій щодо соціальних гарантій громадян України, призваних на строкову військову службу, прийнятих на військову службу за контрактом або за призовом під
час мобілізації, під час особливого періоду, повідомляє наступне.
Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені Зміни до Порядку
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а
також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом (далі — Порядок).
Відповідно до Порядку компенсація здійснюється підприємствам, установам, організаціям, у межах середнього заробітку працівників:
призваних починаючи з 18 березня 2014 року на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період;
прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану, починаючи з 8 лютого 2015 року:
призваних на строкову військову службу, починаючи з 11 червня 2015 року;
призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, починаючи з 11 червня 2015 року.
Одночасно звертаємо увагу, що Законом України від 15.01.2015 р. № 116-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» було внесено зміни до статті 39
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до яких, починаючи з 08.02.2015 р. за громадянами України, які призвані на строкову військову
службу, на строк до закінчення особливого періоду, але не більше одного року, зберігалося місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації
незалежно від підпорядкування та форми власності (за рахунок роботодавця).
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час
особливого періоду» від 14.05.2015 р. № 433-VIII внесено зміни до статті 39 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до яких, громадяни
України, призвані на строкову військову службу, на строк до закінчення особливого
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періоду, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119
Кодексу законів про працю України.
Тобто, відповідно до законодавства з 08.02.2015 р. зазначеній категорії громадян середній
заробіток на підприємстві зберігався на загальних підставах, а починаючи з 11.06.2015 р. підприємствам, установам, організаціям здійснюється компенсація цього заробітку за рахунок державного бюджету.
У такому ж порядку здійснюються виплати громадянам, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку
з прийняттям на військову службу за контрактом (стосується змін до частини четвертої статті
119 КЗпП).
З метою безумовного виконання положень вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів
України просимо терміново організувати прийом звітів про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, згідно з додатком 1 до Порядку (в тому числі за 2014 рік) та забезпечення заходів щодо повного використання коштів за бюджетною програмою 2501350.
Для забезпечення виплати у грудні 2015 року компенсації підприємствам, установам та організаціям просимо подати Мінсоцполітики до 14 грудня 2015 року відомості про загальний обсяг
фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення
воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації,
на особливий період, та підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за
контрактом згідно з додатком 3 до Порядку.

Заступник Міністра –
керівник апарату
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Видавник:
Державна фіскальна
служба України

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі, зокрема, зазначено, що підприємство
зобов’язано подавати відомості про прийняття на роботу керівника підприємства
(згідно з додатком до Постанови № 413) незалежно
від подання інформації про
зміну керівника в порядку,
визначеному Законом «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців».
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Щодо необхідності надання власником підприємства повідомлення
про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу до ДФС,
якщо такі відомості направлені державним реєстратором
у зв’язку зі зміною керівника
Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо необхідності надання
власником підприємства повідомлення про прийняття працівника (керівника підприємства)
на роботу до ДФС, якщо такі відомості направлені державним реєстратором у зв’язку зі
зміною керівника, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Кодексу підставами для внесення змін до облікових даних
платників податків є, зокрема:
інформація органів державної реєстрації;
документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.
Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику (п. 66.2 ст. 66 Кодексу).
У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для
взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (далі — ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за
основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу, в
якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення
змін до зазначених документів (п. 66.5 ст. 66 Кодексу).
Відповідно до частини другої ст. 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі — Закон № 755)
в ЄДР щодо юридичних осіб містяться відомості про осіб, які обираються (призначаються)
до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.
Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розд. IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
09.12.2011 р. № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127
«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі — Порядок).
Згідно з п. 9.2 розд. IX Порядку у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком, крім змін, які вносяться до
ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і
при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається
з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП — з позначкою «Перереєстрація, зміни!.
Платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб
зобов’язані подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку
юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у
10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР
щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами
№ 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація,
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зміни» контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП (п. 9.3
розд. IX Порядку).
Отже, інформація про зміну керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755.
Стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну
керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф.
№ 1-ОПП.
Разом з тим Законом України від 28 грудня 2014 р. № 77-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», який набрав чинності з 1 січня 2015 року, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 8 липня 2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП).
Згідно з частиною третьою ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним
органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та
реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок повідомлення ДФС та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова
№ 413).
Відповідно до Постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови
№ 413, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного
підпису;
на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Таким чином, оскільки надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття
працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюється різними правовими актами, повідомлення згідно з Додатком 1 до Постанови № 413 надається незалежно від надання інформації про зміну керівника в порядку, визначеному
Законом № 755.

Голова
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Відповідальність працівників:
від керівництва до робочої сили
У більшості випадків, коли знайомишся з матеріалами про кадрові напрями роботи,
фігурують питання щодо завдань та обов’язків рядових працівників та керівників середнього рівня, рідше — про їх кваліфікацію, а ось питанням, які стосуються відповідальності (особливо при певному підпорядкуванні), приділяється лише незначна
увага. Більш-менш окресленими є сфери відповідальності працівників, наприклад,
для бухгалтерів — це фінанси підприємства, для медичних працівників — здоров’я
пацієнтів, для сторожів — охорона приміщень тощо. І це є нормою для більшості
співробітників. А от як ставитися до відповідальності за невиконання розпоряджень
керівника, залишення робочого місця без попередження, чи, наприклад, у разі заміни
одного працівника іншим — як має відповідати працівник за такі порушення чи недотримання інших положень посадової (робочої) інструкції? А якщо на підприємстві
працюють стажисти, учні та практиканти: яка їхня відповідальність і в яких межах?
Усі ці та інші подібні запитання мають вирішуватися на підставі трудового договору
між працівником і роботодавцем на законодавчій основі. Отже, наразі розглянемо певні приклади відповідальності працівників: від керівництва до робочого персоналу.

Загальний принцип
відповідальності
Кожна посадова та робоча інструкція, з-поміж
інших розділів, повинна мати розділ «Відповідальність». Зазвичай працівник, який розроблює відповідний розділ, використовує усталені
словосполучення та терміни. Наведемо як приклад витяг з посадової інструкції «Інспектора з
кадрів» (Зразок 1).
Більшість роботодавців використовують саме
таку редакцію розділу «Відповідальність» , але
давайте розглянемо загальні вимоги до нього,
які описано в «Загальних положеннях» випуску 1
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Так, у посадових інструкціях розділ «Відповідальність» має містити показники оцінки роботи
працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт.
Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків.
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Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне
виконання посадових завдань та обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці тощо.
У робочих інструкціях у розділі «Відповідальність» слід вказати показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за невжиття належних заходів
у межах своїх обов’язків.
Отже, можемо зазначити, що більшість використовує узагальнений принцип визначення
відповідальності як того формально вимагають
«Загальні положення» випуску 1 ДКХП. Натомість прописування конкретних норм відповідальності може надати суттєві переваги в разі
застосування цього розділу на практиці. Звичайно ж, не слід переписувати, наприклад, певні пункти відповідальності кожного працівника з Положення про охорону праці до посадових
і робочих інструкцій — вистачить і звичайного
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Зразок 1

Посадова інструкція інспектора з кадрів
(узагальнена)
(витяг)
4. Відповідальність
Інспектор з кадрів несе відповідальність за:
4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією
обов’язків і (або) невикористання наданих прав.
4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. Розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці.
4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів
підприємства та законних розпоряджень керівництва.
4.5. Спричинення матеріального збитку підприємству та правопорушення, скоєні під час
своєї діяльності в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
4.6. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

нагадування про необхідність дотримання відповідних вимог. Мова йде про конкретизацію
відповідальності згідно з вимогами посадової чи

робочої інструкції до завдань і обов’язків працівників (Зразок 2).
Зразок 2

Посадова інструкція інспектора з кадрів
(конкретизована)
(витяг)
4. Відповідальність
Інспектор з кадрів несе відповідальність за:
4.1. Допущення помилок, неповноту заповнення, інші прорахунки у особових справах,
трудових книжках, обліку особового складу підприємства, його підрозділів та інших кадрових документах згідно з нормами трудового законодавства України.
4.2. Несвоєчасне оформлення прийняття, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства,
а також іншу встановлену кадрову документацію.
4.3. Недотримання положень нормативних документів підприємства з кадрової діяльності та законодавства про працю.
4.4. Невнесення інформації про кількісний склад персоналу та його рух до банку даних,
його несвоєчасне оновлення та поповнення.
4.5. Неякісну та неналежну підготовку матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.
4.6. Несвоєчасне оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства та їхнім сім’ям.
4.7. Порушення строків надання відпусток працівникам, відсутність контролю за складанням і додержанням графіків щорічних відпусток.
4.8. Неналежне ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених строків
поточного зберігання та несвоєчасне підготування документів для здавання їх до державного архіву.
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Зразок 2. Закінчення
4.9. Нездійснення в повному обсязі вимог щодо контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, порушень трудової дисципліни та громадського порядку, своєчасного прийняття відповідних заходів.
4.10. Далі слід навести узагальнені норми та принципи відповідальності — як, наприклад, у Зразку 1.

Обов’язки стажистів
Студенти вищих навчальних закладів та учні
професійно-технічних навчальних закладів, які
здобули професію (кваліфікацію) за певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем (наприклад,
«кваліфікований робітник» чи «бакалавр») і продовжують навчатися на наступному освітньокваліфікаційному рівні, мають право проходити
стажування за професією, яку вони здобувають,
на підприємствах (незалежно від форми власності, виду економічної діяльності та господарювання) на умовах, визначених договором про
стажування у вільний від навчання час.
Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь і навичок,
вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.
Стажування проводиться за індивідуальною
програмою під керівництвом працівника підприємства, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менше як три
роки.
У разі, коли в період стажування стажист виконує професійні роботи відповідно до наданих
завдань, підприємство провадить йому виплату
заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками,
ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
А що ж з відповідальністю таких працівників?
Посадові й робочі інструкції для них не впроваджуються, контрактна форма не передбачається.
З цього приводу слід звернутися до Типової форми договору про стажування студентів вищих та
учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаці-
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ях, затвердженій постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2013 р. № 20.
Так, у п. 9 цього договору зазначені такі
обов’язки стажиста:
1) оволодіння видами робіт, передбаченими
індивідуальною програмою стажування;
2) дотримання вимог установчих документів
та правил внутрішнього трудового розпорядку,
встановлених на підприємстві, норм охорони
праці та умов колективного договору;
3) дбайливе ставлення до майна підприємства;
4) не розголошування інформації, що стала
йому відома під час стажування, яка становить
комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.
Таким чином, з-поміж того, що стажист повинен оволодіти певними видами робіт, йому слід
дотримуватися всіх «вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони
праці та умов колективного договору», а отже, й
положень посадових та робочих інструкцій.
Зрозуміло, що будь-який стажист проходить
практику відповідно до кваліфікації, яку він здобуває та яка використовується підприємством у
вигляді відповідної професії. У такому разі на
підприємстві діє посадова чи робоча інструкція,
в якій, поряд з іншим, мають бути окреслені й
межі відповідальності.

Відповідальність керівників
Як правило, якщо розглядати професії керівників середньої ланки (завідувачі, начальники,
менеджери тощо), то для них діють посадові інструкції. А отже, перелік вимог щодо їх відповідальності може складатися так само як описано
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вище. Водночас, існують інші форми правовідносин з керівниками — це контракт. Зазвичай,
така форма є типовою за виключенням певних
видів галузей з режимно-секретної діяльності та
подібних напрямків роботи. Хоча контрактна
форма з керівником передбачає здебільшого
конкретизацію видів робіт, що повинні ним виконуватися, все ж таки мають місце і розділи, де
вказуються певні стягнення з керівника в разі
порушення умов контракту. Наприклад, у розділі
«Права та обов’язки сторін» можна зазначити, що
в разі невиконання передбачених контрактом показників директор товариства з обмеженою відповідальністю зобов’язаний подати Загальним
зборам учасників товариства разом з відповідним
звітом і пояснення щодо причин їх невиконання.
Далі, у розділі «Умови матеріального забезпечення керівника» можна визначити низку причин відповідно до яких може відбуватися депреміювання
керівника, а саме: «У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення
якості роботи відповідно до умов контракту, надбавки скасовуються або зменшуються».
Взагалі, у контракті (у тому ж розділі «Умови
матеріального забезпечення керівника») можна
передбачити цілу низку випадків, коли керівникові премія не буде нараховуватися, зокрема:
— застосування до керівника дисциплінарного стягнення;
— невиконання керівником зобов’язань, встановлених контрактом;
— наявності заборгованості з виплати працівникам заробітної плати та прирівняних до неї
платежів за попередній період (рік, квартал, місяць);
— несвоєчасного подання на затвердження
фінансового плану;
— незабезпечення своєчасного погашення
кредиторської заборгованості тощо.
Також у контракті можна передбачити й додаткові підстави його розірвання, наприклад, у
разі:
— одноразового грубого порушення законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого для підприємства настали
значні негативні наслідки (понесено збитки,
сплачено штрафи тощо);
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— невиконання підприємством зобов’язань
перед бюджетом і Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів і обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної
плати працівникам або недотримання графіка
погашення заборгованості із заробітної плати;
— неподання в установленому порядку на затвердження або погодження власнику підприємства (Загальним зборам товариства, Органу
управління майном тощо) річного фінансового
плану підприємства з поквартальною розбивкою;
— несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;
— за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
— порушення порядку здійснення розрахунків у іноземній валюті;
— допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
— коли за трьома звітними кварталами протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним
зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;
— неподання власнику підприємства квартальної та річної фінансової звітності, а також
квартального та річного звітів про виконання
фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;
— незабезпечення своєчасної та повної виплати належної працівникам заробітної плати;
— невиконання обов’язку щодо недопущення
спільної роботи близьких родичів або свояків на
підприємстві;
— порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому
числі при здійсненні закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти;
— за результатами перевірки фінансовогосподарської діяльності;
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— порушення порядку укладення договорів
оренди нерухомого майна, закріпленого за підприємством, та невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати тощо.
Цікавим питанням є стимулюючий захід з
боку вищого керівництва безпосередньо до
управлінців середньої ланки в разі настання відповідальності підпорядкованих йому працівників. Тобто мається на увазі: що робити роботодавцеві, якщо певні співробітники порушили
трудовий договір і вони мають безпосереднього
начальника? Чи слід робити стягнення з їхнього
керівника, чи має нести також відповідальність
їх керівник? Як слід застосовувати покарання?
Відповіді можуть бути різними, але головна
мета покарання — це не допущення повторення
помилок. Перше, що потрібно пам’ятати при
прийнятті рішення про покарання працівника,
це те, що за всі його дії відповідає його безпосередній керівник. Тобто, або він доручив роботу
співробітнику, який не може та/або не хоче її
правильно виконати, або він неправильно пояснив працівнику, що від нього вимагають. Іншими словами, існує тільки дві причини, з яких
працівник не виконує покладену на нього роботу: він нездатний її зробити, чи він не розуміє,
як і що потрібно робити. У будь-якому разі провину несе не лише працівник,а також і його керівництво.
Водночас, не помиляється лише той, хто нічого
не робить. Якщо помилки в роботі є не суттєвими
та несистематичними і сталися вони внаслідок
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надмірної активності працівника, бажання відзначитися або поліпшити свою працю чи роботу всього колективу, але без достатніх знань і досвіду такі
намагання не виправдалися, то надмірне покарання одного може позбавити всіх працівників бажання проявляти ініціативу та приймати самостійні рішення. У таких випадках слід деталізувати
всі дії працівника, який несе відповідальність і виявляти причини помилок. Але крім технічної сторони питання, потрібно на цьому прикладі продемонструвати зону відповідальності інших
працівників і їхнього керівництва. Тобто визначити коло питань, вирішення яких працівник може
приймати самостійно, а які повинен в обов’язковому порядку погоджувати з керівником.
І нарешті, покарання, як уже було зазначено
вище, — не має бути самоціллю. Воно не завжди
є обов’язковим. Часто, працівник усвідомлює
свої помилки і сам карає себе і подекуди сильніше, ніж це можете зробити керівник. Керівнику
достатньо буде дати йому зрозуміти, що він знає
про це та контролює ситуацію.
Водночас, у разі коли керівник не здатен впливати на працівників, що мають понести відповідальність за свої дії, він також має понести
певну догану. Чи не кожен кадровик знає, що у
посадових інструкціях начальницького складу, в
завданнях і обов’язкам є пункти з управління
підпорядкованих працівників. Отже, у розділі
«Відповідальність» також можуть бути пункти
щодо покарання керівництва за допущені помилки з боку його підопічних (Зразок 3).
Зразок 3

Посадова інструкція начальника відділу кадрів
(витяг)
4. Відповідальність
Начальник відділу кадрів несе відповідальність за:
4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією
обов’язків та (або) невикористання наданих прав.
4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. Розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці.
4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів
підприємства та законних розпоряджень керівництва.
4.5. …(тощо).
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Зразок 3. Закінчення
4.10. Систематичне (понад трьох разів на квартал) запізнення на роботу підпорядкованих йому співробітників відділу відповідно до колективного договору (положення про преміювання, оплату праці тощо).
4.11. Невиконання в повному обсязі в установлені строки обсягів робіт з боку підпорядкованих йому співробітників відділу без змістовних роз’яснень причин про ситуацію, що
склалася, — в межах трудового законодавства України.
4.12. Систематичне (понад трьох разів на квартал) порушення трудової дисципліни з
боку підпорядкованих йому співробітників відділу: залишення робочого місця без причин,
прогули — в межах трудового законодавства України.
4.13. Не застосування відповідних заходів у разі виявлення приймання на робочому
місці алкогольних і наркотичних речовин з боку підпорядкованих йому співробітників відділу — в межах трудового законодавства України.
4.14…(тощо).

Водночас, слід також пам’ятати про те, що в
разі впровадження такої відповідальності по-

трібно робити відповідні уточнення до розділу
«Права» (Зразок 4).
Зразок 4

Посадова інструкція начальника відділу кадрів
(витяг)
3. Права
Начальник відділу кадрів має право:
3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.
3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного устаткування та інвентарю.
3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
3.6. … (тощо).
3.10. Застосовувати стимулюючі заходи (покарання та заохочення) до працівників, що
відзначилися.
3.11. Вносити питання щодо винесення догани працівникам, які систематично (понад
трьох разів на квартал) порушують трудову дисципліну.
3.12. Звертатися до вищого керівництва з питань депреміювання підпорядкованих йому
працівників, що не виконують у повному обсязі в установлені строки обсяги робіт.
3.13. Вносити пропозиції з питань звільнення підпорядкованих йому працівників із
займаної посади в разі систематичного (понад трьох разів на квартал) запізнення на роботу
на розгляд вищому керівництву.
3.14… (тощо).

До тих осіб, які тимчасово заміщують своїх
керівників, застосовуються ті ж самі норми та
правила, що й до безпосереднього керівництва.
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Наприкінці нагадаємо також про те, що відповідальність на підприємстві має різні сторони, а саме: трудову, адміністративну та кримі-
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нальну. У трудовому законодавстві, на жаль,
чітко не роз’яснені зазначенні вище питання.
Водночас, законодавець не обмежується застосуванням вимог до працівників з цього приводу лише окремими трудовими обов’язками, наприклад, глава дев’ята Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) щодо гарантій
при покладенні на працівників матеріальної
відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству чи норми щодо застосування дисциплінарної відповідальності (статті 147 – 152 КЗпП)
тощо.
Іншою справою є застосування певних норм
кримінального законодавства України. Це, наприклад, статті 131, 139, 140, 276, 280 Кримінального кодексу України. Але також не слід забувати про відповідальність роботодавців перед
своїми співробітниками.
Отже, превентивним заходом у разі появи на
підприємстві певних правопорушень мають

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

бути правильно підготовлені кадрові документи, в яких чітко закріплено відповідальність працівників за ті чи інші трудові правопорушення,
а також визначено ступінь відповідальності.
І врешті-решт, слід пам’ятати: застосування покарання має бути обґрунтованим засобом стимулювання трудового колективу з підвищення
власної продуктивності. І в ніякому разі не слід
вважати, що право звільнення працівника за
його провину є видом покарання, оскільки цей
принцип має застосовуватися лише тоді, коли
всі інші важелі впливу на працівника вже вичерпано і сам працівник не має наміру змінюватися
на краще.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Оцінка ефективності
проведеного навчання
У попередніх номерах ми розглянули найпопулярніші як класичні, так і модернізовані форми навчання працівників. Проте перш ніж розпочинати складання навчальних
програм, необхідно визначити потреби у навчанні персоналу підприємства у двох
основних аспектах: якісному (чому вчити та які навички розвивати) і кількісному (яке
число працівників різних категорій треба вчити), а після проведення навчання —
варто оцінити його ефективність, аби зрозуміти, чи правильно було обрано методику навчання та чи потрібно щось змінювати у майбутньому. Отже, наразі пропонуємо
визначити потреби в навчанні ваших працівників, а також ознайомитися з різноманітними методами оцінки ефективності проведеного навчання.

Потреба в навчанні
Оцінка потреби в навчанні може бути виявлена наступними методами:
1. Оцінка інформації про працівників, наявної
в кадровій службі (стаж роботи, професійний
досвід, базова освіта, чи брав працівник раніше
участь у програмах навчання або підвищення
кваліфікації та інше);
2. Щорічна оцінка робочих результатів (атестація). У ході щорічної оцінки робочих результатів (атестації) можуть виявитися не тільки сильні, але й слабкі сторони в роботі конкретної
людини. Наприклад, низькі оцінки у працівників певної професійної групи в графі «професійні знання» показують, що для даної категорії
працівників виявлена нагальна та термінова потреба в навчанні.
3. Аналіз довгострокових і короткострокових
планів підприємства і окремих підрозділів, а також визначення рівня кваліфікації та професійної підготовки персоналу, необхідного для їх
успішної реалізації.
4. Спостереження за персоналом та аналіз
проблем, що заважають ефективній роботі.
Якщо в роботі персоналу регулярно мають місце
помилки, прорахунки, що ведуть до погано виконаної роботи, недоліків або браку, порушень
техніки безпеки, невиправдано великих витрат
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часу, то ця інформація може бути використана
для обґрунтування заявки на навчання персоналу і під час підготовки програм навчання.
5. Збір та аналіз заявок на навчання персоналу від керівників підрозділів. Сьогодні це один з
найбільш поширених методів визначення потреби в навчанні працівників.
6. Організація роботи з кадровим резервом і
планування кар’єри.
7. Зміни в роботі, що висувають більш високі
вимоги до кваліфікації персоналу.
8. Індивідуальні заявки та пропозиції працівників. Якщо працівник зацікавлений в отриманні певних знань і навичок, він може подати
заявку на ім’я керівника відділу навчання, завізовану його безпосереднім керівником, вказавши, в якому саме навчанні у нього виникла потреба.
9. Опитування працівників. Опитування персоналу може допомогти оцінити потребу в отриманні нових професійних знань і розвитку навичок, що у свою чергу дозволить точніше
визначити потребу в навчанні для конкретних
категорій працівників чи підрозділів, або окремих працівників. Опитування може охоплювати
або все підприємство, або окремі підрозділи,
тобто може бути вибірковим, охоплюючи лише
репрезентативну вибірку. Якщо коло респонден-
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тів невелике, можна скористатися методом
інтерв’ю.
10. Вивчення досвіду інших підприємств та
організацій. Часто досвід конкурентів або споріднених підприємств дає важливі підказки,
пов’язані з необхідністю навчання тієї чи іншої
категорії персоналу для підтримки необхідного
рівня конкурентоспроможності.
Таким чином, на основі виявленої потреби в
навчанні проводиться комплекс підготовчих заходів. Обов’язковою частиною в ньому є визначення змісту, форм і методів навчання. Зміст
повинен визначатися завданнями, що висуваються до підприємства в короткостроковій
і середньостроковій перспективі. До найважливіших характеристик досліджуваного матеріалу
відносяться його зміст, складність і ступінь
структурованості. Три цих характеристики й
цілі навчання визначають форми і методи навчання.
У комплекс підготовчих заходів входять також
визначення навчальної компанії, складання навчальних програм, групи людей, які направляються на навчання, вибір викладачів та інші
організаційні заходи. Всі вони можуть бути виконані як фахівцями самого підприємства, так
і з залученням зовнішнього консультанта.

Загальна оцінка
ефективності навчання
Оцінка ефективності професійного навчання
є найважливішим моментом в управлінні розвитком персоналу. Оскільки витрати на навчання розглядаються як капіталовкладення в людський ресурс, вони, відповідно, повинні принести підприємству віддачу у вигляді підвищення
ефективності його діяльності, зростання прибутку, повної реалізації цілей підприємства.
Витрати матеріальних, тимчасових і людських
ресурсів, пов’язані з підготовкою та реалізацією
професійного навчання, виправдані лише тоді,
коли навчання усуває той дефіцит знань і навичок, що був виявлений в результаті аналізу потреб
у навчанні. У промислово розвинених країнах
середньостатичний роботодавець направляє на
ці цілі приблизно 4% бюджету, що виділяється
на навчання і розвиток персоналу.
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При зовнішньому навчанні оцінити знання,
отримані працівниками, досить складно, так як
підприємство, яке проводило навчання, зацікавлене у високих показниках засвоєння знань і
може перекрутити результати оцінки, або ж
вони можуть бути необ’єктивними. В інших випадках оцінити отримані знання можна. Існують
різні методи оцінки знань — так, залежно від
форми і методів навчання, працівники можуть
здавати залік, іспит, писати якусь роботу (наприклад, бізнес-план), може бути проведено ділову гру, практичні завдання (наприклад, розвиток навичок публічних виступів під час зборів
трудового колективу чи доповіді перед відділом
тощо).
Основна мета оцінки ефективності персоналу
полягає в аналізі впливу навчання на кінцеві результати діяльності всього підприємства.
Оцінити ефективність процесу навчання в
цифрах реального прибутку досить складно,
тому можлива оцінка ефективності на основі
якісних показників. Так, деякі програми проводяться не для отримання знань, умінь і навичок,
а для формування певного типу мислення та поведінки працівників.
Для якісної оцінки ефективності процесу навчання можуть також використовуватися непрямі методи, такі як порівняння результатів
тестів, що проводяться до навчання і після, спостереження за поведінкою на роботі тих співробітників, що пройшли навчання.Можлива також
кількісна оцінка. Але і вона заснована на відносних показниках, таких як задоволеність слухачів
навчальною програмою, оцінка засвоєння навчального матеріалу, ефективність задоволення
запитів компанії в навчанні, які висловлюються
числами від 0 до 1. Кожному показнику присвоюється свій коефіцієнт важливості, який може
змінюватися відповідно до потреб підприємства.
Оцінка ефективності процесу навчання дозволяє вирішити наступні завдання: здійснення
контролю за реалізацією програмних пунктів
системи навчання; аналіз та коригування слабких сторін; моніторинг ефективності, якості;
моніторинг результативності навчання; розробка та впровадження коригувальних заходів.
Кожне підприємство, що проводить навчання,
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прагне, аби ефективність від нього була максимальною. Щоб досягти цієї мети потрібно приділити достатньо уваги кожному етапу процесу
навчання. Неувага до будь-якого з етапів, швидше за все, зведе нанівець всі результати цього чи
майбутніх процесів навчання персоналу на підприємстві.

Популярні методи оцінки
Традиційні підходи до оцінки ефективності
заходів щодо навчання персоналу полягають в
тому, що після закінчення навчання (семінарів,
тренінгів, курсів, шкіл і т. п.) слухачі, як правило, дають свою оцінку у вигляді інтерв’ю або заповнення анкет, відповідаючи на питання і обираючи один із запропонованих варіантів оцінки
(балів):
— Відповідність змісту навчання очікуванням
(потребам) слухачів;
— Застосування активних методів навчання;
— Застосування сучасних засобів навчання;
— Зв’язок освітніх заходів з робочим місцем;
— Якість роздаткових матеріалів (робочих зошитів тощо);
— Оптимальність кількості учнів у групі;
— Організаційні умови для проведення занять;
— Кваліфікація викладацького складу і т. п..
Слухачі ставлять організаторам та викладачам бальну оцінку у вигляді рівня задоволеності навчанням. Крім того, до традиційних методів оцінки ефективності навчання персоналу
можна віднести також спостереження, статистичний аналіз, самозвіт, тестування тощо.
Особливий інтерес для нас представляє аналіз
нетрадиційних методів оцінки ефективності навчання персоналу, які ми розглянемо нижче.
1) Методика Дональда Кіркпатріка.
Перша, найбільш відома і застосовувана на
сьогоднішній день методика оцінки ефективності програм навчання, була розроблена Дональдом Кіркпатріком більше 40 років тому.
Згідно з цією методикою, оцінка проводиться на
чотирьох рівнях:
Рівень 1. Реакція слухачів на програму навчання. На цьому рівні оцінюється задоволеність
учасника програмою і ходом навчання. Це най-
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простіший для реалізації рівень, який притаманний в основному для корпоративного навчання і тренінг-центрів. Однак, оцінки на
цьому рівні суб’єктивні: вони лише вказують на
те, чи сподобалася слухачам програма, але не
дають ніякої інформації про її успішність як для
студента так і для підприємства, а також про
якість отриманих знань і досвіду.
Рівень 2. Оцінка знань і досвіду, отриманих
слухачем за програмою навчання. Технологія
оцінки на цьому рівні визначається проведенням інтерв’ю (іспиту), опитуванням, тестуванням після процесу навчання. Даний рівень реалізується у навчальних закладах та подається у
вигляді системи заліків (іспитів). На цьому рівні
оцінюються результати навчання: визначається,
чи отримали слухачі ті знання і навички, які
були закладені в програму.
Рівень 3. Оцінка поведінки на робочому місці.
З’ясовується, як слухачі застосовують отримані
знання та навички в робочих умовах. Це не практикується в навчальних закладах, і тільки 30%
корпоративних програм навчання оцінюється на
цьому рівні. Складність оцінки полягає в тому, що
для отримання результатів необхідно чекати від
місяця до півроку. Однак, незважаючи на складність і високу вартість оцінки проекту навчання
на рівні 3, саме тут вперше проявляється реальна
користь програми навчання для співробітника.
Рівень 4. Оцінка впливу програми навчання
на бізнес компанії. На цьому рівні оцінюється,
яких результатів підприємство досягло завдяки
своїм програмам корпоративного навчання. Це
найбільш складний для реалізації рівень, і тільки 10% програм навчання персоналу оцінюється
за допомогою цього параметру. Головна складність полягає у виділенні ефекту від тренінгу
з великого числа інших факторів, що також
впливають на бізнес компанії.
Модель Кіркпатріка дає лише основу для оцінки ефективності навчання, але не пропонує
будь-якого методу або рішення. Тому для подальшого аналізу необхідно використовувати
наступні додаткові дані: ефективність використання коштів; результативність процесу навчання; відповідність вимогам, пред’явленим до навчання.
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2) Методика Джека Філіпса.
Одна з детальних моделей оцінки програм навчання була запропонована Джеком Філіпсом в
1997 році. Автор зібрав і описав понад 40 проектів навчання в різних компаніях, виявив переваги використовуваних в кожному випадку способів оцінки і розробив шестикрокову «модель
ROI» (скорочення англ. «return on investment» —
«повернення на інвестиції»).
Крок 1. Збір даних. Безпосередньо перед збором даних необхідно виділити цілі, для яких
виробляється оцінка, потім здійснюється збір
даних з використанням різних інструментів
(опитування, інтерв’ю, тестування, спостереження, вимірювання продуктивності). Оцінка
проводиться на декількох етапах: до, після, під
час навчання, а також через деякий час.
Крок 2. Ізолювання ефекту навчання. Виконання цього етапу дозволяє виключити вплив
зовнішніх факторів, що не мають безпосереднього стосунку до проекту навчання. На сьогоднішній день розроблено велику кількість рішень,
що дозволяють здійснити це, всі вони не бездоганні, але при комплексному застосуванні
дають адекватний результат.
Крок 3. Конвертація даних в грошову форму.
Потрібно перейти від таких понять, як зростання якості, ефективний розподіл ресурсів, скорочення простоїв і трудових витрат, до грошової
суми, рознесеною по тимчасових інтервалах.
Крок 4. Оцінка витрат на навчання. Необхідно оцінювати не тільки явні витрати, але і неявні, наприклад, відсутність на робочому місці в
період навчання і т. п..
Крок 5. Розрахунок ROI. Для цього використовуються результати третього і четвертого кроків.
Крок 6. Визначення неявної вигоди. Неявною
вигодою може вважатися зростання командного духу, задоволеність від роботи, зниження
конфліктів і т. д..
3) Методика Джеффа Муненома.
Якщо повна і достовірна інформація, що необхідна для розрахунку ROI, не доступна, можна
використовувати запропонований Джефом Муненом спрощений підхід до оцінки повернення
на вкладені інвестиції SROI (скорочення англ.
«Simplified Return on Investment» — «Спрощені по-
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вернення на інвестиції»). З метою зменшення
труднощів збору даних і самих обчислень при
розрахунку SROI до уваги беруться лише ті фактори (як позитивні, так і негативні), які в поточній ситуації суттєво відрізняються від середніх
значень. Принципи обчислення SROI представлені в шести етапах:
1. Використання, якщо виникає така необхідність, відносних даних. Показник ROI можна
розрахувати як відносну величину, коли абсолютні дані відсутні. У цьому випадку розраховується величина, на яку зміниться ROI при переході від однієї ситуації до іншої (наприклад,
при введенні в експлуатацію нової технології).
2. Вираження якісних даних за числовою шкалою. Пропонується розглядати тільки три категорії:
— економічні критерії (виражаються в грошових одиницях);
— якісні критерії (здібності, поведінкові критерії, якість обслуговування, що виражаються
зазвичай в термінах «краще» і «гірше»);
— критерії ефективності (виражені в часі,
необхідному на виконання певного завдання,
зазвичай в термінах «більше» і «менше»).
3. Подання розрахунку SROI як нефінансового розрахунку. Фінансові дані перетворюються у
відносні оцінки (наприклад, за шкалою від –10
до +10). Такий підхід підкреслює суб’єктивну
природу ROI, що ближче до реальності.
4. Облік мінімальної кількості змінних, що
змінюють поточну ситуацію. Для розрахунку
слід розглядати тільки ті сторони конкретної ситуації, для яких очікувана відмінність до і після
проведення необхідних змін буде не просто помітною, а істотною.
5. Обчислення різних значень ROI, що залежать від учасників ситуації і стадії впровадження нововведення. При розрахунку ROI з використанням різного складу учасників ситуації
часто виходять різні результати (наприклад, з
точки зору менеджера і викладача). Тому необхідно проводити обчислення ROI для кожної з
категорій учасників процесу: персонал, викладачі, студенти і т. д..
6. Використання результатів SROI для вдосконалення процесу і методики прийняття рішень,
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але не для самих рішень. Найбільш важливим
внеском SROI є систематичний аналіз, виникнення інформації для роздумів, створення базису для обговорень зацікавленими сторонами.
Отже, застосування SROI створює орієнтир
для прийняття обґрунтованих рішень.
4) Модель оцінки Блума.
Модель Блума передбачає можливість оцінки
ефективності досягнення безпосередньо навчальних цілей (так звана «таксономія Блума»).
Вона представлена 6 рівнями досягнення навчальних цілей програми навчання:
Рівень 1. Знання.
Ця категорія передбачає запам’ятовування і
відтворення вивченого матеріалу — від конкретних фактів до цілісної теорії: відтворення
термінів, конкретних фактів, методів і процедур, основних понятть, правил та принципів.
Рівень 2. Розуміння.
Показником розуміння може бути перетворення матеріалу з однієї форми вираження в
іншу, інтерпретація матеріалу, припущення про
подальший хід явищ, подій: пояснює факти, правила, принципи; перетворює словесний матеріал в математичні вирази; імовірно описує
майбутні наслідки, що випливають з наявних
даних.
Рівень 3. Застосування.
Ця категорія означає вміння використовувати вивчений матеріал у конкретних умовах і нових ситуаціях: застосування законів, теорії в
конкретних практичних ситуаціях; використовує поняття і принципи в нових ситуаціях.
Рівень 4. Аналіз.
Ця категорія позначає уміння розбити матеріал на окремі складові так, щоб явно виступала
на перший план структура: виокремлення частини цілого; виявлення взаємозв’язків між
ними; визначення принципів організації цілого;
бачити помилки та упущення в логіці міркування; проводити відмінності між фактами і наслідками; оцінювати значимість даних.
Рівень 5. Синтез.
Ця категорія позначає уміння комбінувати
елементи, щоб отримати те ціле, що вирізняється
новизною: написання твору, виступу, доповіді,
реферату; складання плану проведення експе-
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рименту або інших дій; складання схеми завдання.
Рівень 6. Оцінка.
Ця категорія позначає уміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу: оцінювання логіки побудови письмового тексту; оцінювання
відповідності висновків наявним даними; оцінювання значимості того чи іншого продукту
діяльності.
5) Непараметрична оцінка Мак Гі.
Мак Гі пропонує непараметричну оцінку, тобто розглядає і вводить поняття результативності
та ефективності навчання, та їх оптимальне
поєднання, таким чином, виникає поняття
продуктивності навчання. Методика вимірювання ефективності повинна враховувати специфіку навчальних заходів, спектр яких досить
широкий. Якщо стоїть завдання — оцінити
успішність заходів через зниження вартості
бізнес-процесу (зокрема, це лише окремий випадок — зниження витрат), то оптимальним
буде наступний набір формул для оцінки ефективності навчання.
Приватний економічний ефект від заходів
щодо навчання персоналу, що викликали зміну
вартості даного бізнес-процесу, можна визначити наступним чином:
Е = Сo – Сt
де: Е — приватний економічний ефект;
Сo — вартість бізнес-процесу (одиниці виробленої продукції) до навчання, грошова од.;
Сt — вартість бізнес-процесу після навчання,
грошова од..
Визначення абсолютного значення ефекту
дозволяє лише з’ясувати тенденції, масштаб і
напрямок ефекту від навчання (позитивний,
нейтральний, негативний), тому доцільно зіставити значення ефекту з витратами, спрямованими на навчання персоналу.
Інтерпретація результату: якщо Е ≥ 0 — отже,
успіх був досягнутий, принаймні, мета зниження
витрат була досягнута, проте виникає питання
ціни. Тому необхідно визначити «чистий» ефект.
«Чистий» приватний економічний ефект від
заходів щодо навчання персоналу визначається
наступним чином:
EN = Сo – Сt – Ce
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де: ЕN — «чистий» приватний економічний
ефект;
Сo — вартість бізнес-процесу (одиниці виробленої продукції) до навчання, грошова од.;
Сt — вартість бізнес-процесу після навчання,
грошова од.;
Ce — вартість програми навчання (витрати
компанії на утримання навчального центру),
грошова од..
Визначення абсолютного значення приватного ефекту дозволяє порівняти результат від
діяльності з витратами на навчання (перевищують вигоди витрати чи ні).
Інтерпретація результату: якщо ЕN ≥ 0 —
отже, позитивний результат був досягнутий,
принаймні, зниження витрат перевищило витрати — діяльність приносить чистий ефект.
Дана послідовність розрахунків доцільна для
оцінки ефективності навчання саме лінійного
персоналу, наприклад, в результаті проведення
тренінгових заходів, швидкість обслуговування
клієнтів збільшилася, якість обслуговування
клієнтів покращилася (при цьому якість може
оцінюватися зниженням кількості помилок,
скарг клієнтів) тощо.
6) Модель Тайлера.
Тайлер вважає, що однією з головних проблем
в галузі освіти є неконкретне, розпливчасте визначення цілей освітніх програм. Під «цілями»
розуміються завдання навчання. Такий цільовий підхід лежить в основі процесу оцінки Тайлера, який складається з наступних кроків:
1. Постановка чітких цілей і завдань.
2. Класифікація цих цілей і завдань.
3. Визначення цілей і завдань в термінах поведінки.
4. Пошук ситуацій, в яких можна перевірити,
наскільки цілі досягнуті.
5. Визначення техніки оцінювання.
6. Збір даних, що стосуються ефективності
навчання.
7. Порівняння даних про ефективність навчання з даними про ефективність досягнення
бажаних моделей поведінки.
Відмінності даних повинні вести до внесення
змін в програму, після чого цикл оцінювання
повторюється.
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Це дуже нагадує Рівень 3 Моделі Кіркпатріка,
тільки набагато докладніше. Тим не менш, поведінкові цілі та завдання в рамках цієї моделі
майже не пов’язані з результатами, впливають
на ефективність навчання за ROI (повернення
на інвестиції).
7) Прикладна теорія Поля Кірнса.
Поль Кірнс прагне спростити деякі речі і
зробити їх більш практичними. Кірнс вважає,
що яку б «родзинку» не містив ваш процес
оцінки, найважливішим є саме питання, які ви
задаєте. Крім того, він вважає, що в процесі
оцінки повинна бути встановлена якась вихідна лінія (тобто, яка допоможе достовірно порівняти ефективність тренінгу «до» і «після»
проведення оцінки); що деякі тренінгові заходи повинні бути зі сфери охорони здоров’я та
безпеки, як це запропоновано законодавством;
що деякі тренінги є розкішшю для компанії і їх
відсутність не принесе ніякої шкоди підприємству, команді або окремій людині не залежно від професії та ефективності роботи; і що
інші тренінги лише доводять, що їх головним
завданням є збільшення ефективності компанії.
8) Модель Стафлебіма CIPP.
Абревіатура розшифровується таким чином:
Context evaluation — контекстне оцінювання,
Input evaluation — оцінювання на вході, Process
evaluation — оцінювання процесу і Product
evaluation — оцінювання продукту.
Модель Стафлебіма CIPP відома як системна
модель. Вона складається з чотирьох основних
компонентів:
Контекст. Визначається мета, переслідувана аудиторією, а також визначаються потреби, які повинні бути задоволені.
Вхід. Визначаються ресурси, можливі альтернативні стратегії, а також визначається найпростіший спосіб задовольнити потреби, встановлені вище.
Процес. Оцінюється, наскільки добре виконується розроблений план.
Продукт. Оцінюються отримані результати, перевіряється, чи були досягнуті цілі, вносяться поправки, наприклад, як слід розробляти
план наступного разу.
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Цікаво, що ця модель вивчає і сам процес, і
його результат. Однак оцінювання ймовірних
результатів безпосередньо перед навчанням не
проводиться, отже, модель не підходить для
оцінки ROI без подальшого доопрацювання.
9) Схема CIRO Берда.
Схожа на модель Стафлебіма: Content evaluation — оцінювання контенту, Input evaluation —
оцінювання на вході), Reaction evaluation —
оцінювання реакції), Outcome evaluation —
оцінювання результату).
Модель CIRO, розроблена Бердом, охоплює
кілька рівнів моделі Кіркпатріка, а саме Рівень 1
і спірний Рівень 4 в тому випадку, якщо результати навчання виражені в термінах комерційного ефекту. Основними компонентами є «Контент», «Вхід», «Реакція» і «Результат». У багатьох
відносинах ця модель дуже схожа на модель CIPP
і також має недоліки в деталях та рекомендаціях, а саме як використовувати кожен з чотирьох основних компонентів.
Можна довести, що моделі CIPP і CIRO слідують за Кіркпатріком і Філіпсом у використанні
контрольних груп і попередніх оцінок способів
поліпшення тренінгу експертами у відповідній
області для того, аби при повторенні процесу
навчання дати відповідь на питання цінності
тренінгу і правильного використання обмежених ресурсів.
10) «Модель V» Брюса Аарона.
Підставою для неї служить той самий підхід,
який використовується у сфері інформаційних
технологій при розробці програмного забезпечення.
Уявіть букву латинського алфавіту «V». Її ліва
сторона символізує аналіз і розробку. Проходячи її зверху вниз, ви визначаєте свої «бізнеспотреби» (рівень 1), потім «вимоги до роботи
устаткування» (рівень 2) і «вимоги до ефективності роботи співробітників» (рівень 3). У найнижчій точці, де з’єднуються ліва і права половини, ви знаходите «результуючу ефективність».
Права сторона букви символізує вимір і оцінку.
Рухаючись зверху вниз, ви визначаєте «коефіцієнт повернення на інвестиції (ROI)/бізнесрезультати» (рівень 1). Рухаючись по ній зверху
вниз, ви прийдете до «стану обладнання» (рі-
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вень 2), а потім — «вплив людського фактора»
(рівень 3).
Продумується зв’язок між усіма елементами
моделі і парними елементами з різних сторін
букви-моделі, що стоять на одному рівні. Фактично, мова йде про симбіоз аналізу та розробки, вимірювання та оцінки. «Модель V» розроблена для оцінки ROI, тим не менш, це не
очевидно, що ROI і оцінка можуть бути спрогнозовані до впровадження рішення; цінність моделі стає спірною, навіть у тому випадку, якщо використання моделі після проведення заходу
прояснить деякі деталі.
Всі розглянуті нами методи навчання персоналу можуть дати необхідний результат і бути
затребувані всередині підприємства. Головне
знати, якого результату чекає підприємство від
даного навчання персоналу, навіщо їй це потрібно, і яким чином мають контролюватися отримані результати. Методи навчання персоналу і
відповідні інструменти оцінки їх ефективності
слід підбирати індивідуально для кожної конкретної організації. І стабільні благополучні підприємства готові вкладати гроші в своє майбутнє, розробляючи власні методи навчання
персоналу та інструменти оцінки або довіряючи
це професіоналам.
Оцінка ефективності навчання є важливим
етапом процесу навчання персоналу. Вона необхідна для того, щоб встановити, яку користь від
навчання працівників отримує підприємство в
цілому, або з’ясувати, чи є використовувана
форма навчання ефективною. Оцінка ефективності навчання працівників організації дозволяє
постійно працювати над підвищенням якості
навчання, позбавляючись від таких навчальних
програм і форм навчання, які не виправдали покладених на них надій.
Крім безпосереднього впливу на фінансові результати, капіталовкладення в професійний розвиток сприяє створенню сприятливого клімату
на підприємстві, підвищуючи мотивацію співробітників та їх відданість організації, забезпечуючи принцип наступності в управлінні.

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

У зв’язку з нестабільною економічною ситуацією директор хоче «прив’язати»
посадові оклади керівного складу підприємства до курсу долара США —
чи можна за таких обставин у штатному розписі зазначати деякі оклади
в іноземній валюті, але виплачувати їх у гривні?
Ні, не можна.
Згідно з ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу
України підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
Штатним розписом є локальний організаційнонормативний документ підприємства, який
встановлює для нього структуру, штати та посадові оклади працівників і містить назви посад,
чисельність персоналу й оклади за кожною посадою. Прийняття працівників на роботу відбувається відповідно до штатного розпису — як
щодо посад, на які приймаються працівники,
так і щодо розміру оплати їх праці.
Таким чином, штатний розпис є первинним
документом, на підставі якого здійснюється відображення такої господарської операції в бухгалтерському обліку, як нарахування заробітної
плати.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (далі — Закон
№ 996) підприємства ведуть бухгалтерський
облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

До того ж, одним з основних принципів бухгалтерського обліку є використання єдиного
грошового вимірника (ст. 4 Закону № 996), тобто вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній
грошовій одиниці України — гривні.
У Вашому випадку можна лише запропонувати час від часу переглядати штатний розпис (періодично, наприклад, раз на квартал, або у разі
значного коливання курсу гривні) і за потреби
вносити до нього відповідні зміни (щодо посадових окладів). Використання ж іноземного
грошового вимірника у штатному розписі неможливо, оскілки, як вже було зазначено, законодавство встановлює обмеження у вигляді застосування єдиної грошової одиниці України.
Зверніть увагу, що зобов’язання щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку
первинних документів покладено на головного
бухгалтера і керівника підприємства, які за вчинення неправомірних дій несуть адміністративну, а подекуди — і кримінальну відповідальність
у випадках, передбачених чинним законодавством.

Працівникові було встановлено інвалідність ІІ групи —
яким чином його можна звільнити, якщо він не може надалі
виконувати свої трудові обов’язки?
За п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
України — але лише за умови, якщо на підприємстві немає підходящої для працівника
легшої роботи або ж він відмовляється від
неї.
Перш за все зверніть увагу, що сам лише факт
встановлення працівникові інвалідності не може
бути підставою для його звільнення з ініціативи
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роботодавця за п. 2 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП). Тому якщо працівник повідомив про свою інвалідність, роботодавець насамперед має з’ясувати, чи зможе
цей працівник надалі перебувати на займаній
посаді та виконувати свою роботу.
Аби встановити факт невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
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внаслідок стану здоров’я, роботодавець повинен
керуватися записами у довідці до акта огляду
медико-соціальною експертною комісією. На
зворотній стороні такої довідки зазначається висновок про умови та характер праці, а також індивідуальна реабілітаційна програма інваліда.
Згідно зі ст. 170 КЗпП, якщо відповідно до медичного висновку працівника за станом
здоров’я тимчасово або без обмеження строку
необхідно перевести на легшу роботу, роботодавець повинен це зробити в обов’язковому
порядку. Водночас, оскільки законодавство не
містить норм, які б вимагали від роботодавця
створювати нове робоче місце для працівника,
якому встановлено інвалідність, роботодавець
зобов’язаний запропонувати йому підходящу роботу, яка відповідає стану здоров’я працівника,
лише за тими вакантними місцями, що є на підприємстві.
Також зверніть увагу, що роботодавець може
перевести працівника на іншу легшу роботу
лише за наявності згоди самого працівника —
тому якщо запропоновані варіанти працівника не
влаштовують та він відмовляється від переведення на таку легшу роботу, то роботодавець вже
може звільнити його за п. 2 ст. 40 КЗпП.
У випадку, коли працівник є членом профспілкової організації, що функціонує на підприєм-

стві, роботодавець відповідно до ст. 43 КЗпП має
звернутися до профспілки, щоб отримати попередню згоду на звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП. У
поданні до профспілки має бути зазначено та
підтверджено копіями документів як факт виявленої невідповідності працівника займаній
посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, так і факт відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, яка за умовами та характером відповідає його стану здоров’я.
Також слід вказати на неможливість подальшого працевлаштування працівника-інваліда на
підприємстві. Протягом місяця з дня одержання
згоди профспілки працівника можна звільнити
за п. 2 ст. 40 КЗпП, не забуваючи, що у разі звільнення за вказаною підставою у ст. 44 КЗпП передбачена обов’язкова виплата працівникові вихідної допомоги в розмірі не менше середнього
місячного заробітку.
Також працівник у зазначених обставинах
може подати і заяву про звільнення за власним
бажанням у зв’язку з неможливістю виконувати
роботу за станом здоров’я, підтвердженим медичним висновком, і тоді роботодавець згідно з
ч. 1 ст. 38 КЗпП буде зобов’язаний звільнити такого працівника з роботи в зазначений у заяві
день. Але цей варіант не вигідний для працівника, оскільки він не отримає вихідну допомогу.

Внаслідок спаду попиту на продукцію нашого підприємства (сподіваємося, що
це тимчасове явище) виникає потреба в зменшенні випуску продукції, у зв’язку
з чим зменшується і тривалість робочого часу. З метою уникнення скорочення
персоналу чи є правомірним тимчасово перевести усіх працівників підприємства
(без винятку) на графік неповного робочого тижня? Якщо це можливо, надайте,
будь ласка, бланк потрібного наказу, який би могли просто заповнити, дописавши туди потрібні дані.
Так, всіх працівників підприємства можна
тимчасово перевести на неповний робочий
час.
За обставин, зазначених у запитанні, роботодавець відповідно до ч. 3 ст. 32 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) може встановлювати (скасовувати) неповний робочий
час для всього підприємства або окремих структурних підрозділів чи окремих категорій працівників. Таку зміну робочого часу (у зазначеному
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випадку — неповний робочий тиждень) можна здійснити лише за умови попередження
працівників під підпис про встановлення по
суті нового режиму роботи не пізніше, ніж за
два місяці.
На практиці рішення про встановлення неповного робочого часу оформляється наказом з
основної діяльності, в якому мають бути зазначені причини і строк, на який він встановлюється.
Відділу кадрів чи посадовій особі, яка відповідає
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за роботу з персоналом, даються відповідні доручення щодо попередження працівників про
наступні зміни робочого часу в установлені законодавством строки, отримання від працівників рішення (згоду чи відмову) про продовження
роботи після встановлення неповного робочого
часу.
Оскільки повідомлення про встановлення неповного робочого часу, згода на продовження
роботи (відмова від цього) тягнуть виникнення
прав і обов’язків сторін трудових відносин, такі
факти рекомендується оформляти письмово із

засвідченням відповідних документів підписами
сторін трудового договору.
Слід підкреслити, що працівники, які відмовилися від продовження роботи у зв’язку із встановленням неповного робочого часу, можуть
бути звільнені на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше
середнього місячного заробітку, а також на інших підставах, передбачених законодавством.
Примірний бланк наказу про встановлення
на підприємстві неповного робочого часу дивіться у Зразку.
Зразок

_______________________________________________________________
(назва підприємства)

НАКАЗ
«__»_______ 20__

№ ___-од

Про встановлення
неповного робочого тижня
У зв’язку ___________________________________________________________ та з метою
(зазначаються причини)

уникнення масового звільнення працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити на _________________________________ з __________________ строком на
(назва підприємства)

(дата)

_____________ місяців такий режим робочого тижня:
_____________________________________________________________ з повним робочим днем.
(робочі дні — наприклад, понеділок, середа, п’ятниця)

2. Начальнику відділу кадрів ______________________________________________________:
(прізвище, ім’я, по батькові)

2.1. Ознайомити із цим наказом усіх працівників ___________________________ під підпис.
(назва підприємства)

Працівникам, які відсутні на роботі з поважних причин, надіслати письмові повідомлення
про наступне запровадження на _________________________________ неповного робочого
(назва підприємства)

тижня з повідомленням про вручення.
2.2. Запропонувати працівникам протягом двох місяців з дня ознайомлення з наказом
(отримання повідомлення) подати на ім’я керівника _______________________________ письмову
(назва підприємства)

заяву про згоду продовжувати роботу після встановлення неповного робочого тижня або відмову в цьому.
2.3. Підготувати проект наказу про встановлення неповного робочого тижня кожному працівникові, який погодився продовжувати роботу, та вирішити всі питання відповідно до вимог законодавства щодо працівників, які не дали згоду на роботу в режимі неповного робочого тижня.
Директор

_____________________
(підпис)

З наказом ознайомлений:
«__»_______ 20__
_____________________
(підпис)
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____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)
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Чи можна перевести працівницю, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
на іншу посаду?
Так, можна.
Переведення в період відпустки для догляду
за дитиною допускається і здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством. При цьому працівнику не потрібно переривати відпустку і виходити на роботу.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
працівникові гарантується збереження місця
роботи (посади) і заробітної плати на період відпустки (у т. ч. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Як зазначено у ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), переведення працівника на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також переведення на роботу на інше
підприємство або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, з ініціативи роботодавця
допускається тільки за згодою працівника.
Отже, переведення на іншу роботу працівниці, яка перебуває у відпустці для догля-

ду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, можливе лише за її згодою, що
обов’язково має бути зафіксовано в наказі про
переведення (зазвичай, це здійснюється шляхом внесення такого запису: «З наказом ознайомлена. З переведенням згодна») й підтверджена
її підписом.
Не вважається переведенням на іншу роботу
і не потребує згоди працівника переміщення
його на тому самому підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій
самій місцевості, доручення йому роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. При цьому роботодавець не
має права переміщати працівника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров’я (ч. 2
ст. 32 КЗпП). Переміщення оформляється наказом роботодавця і, як і переведення, допускається
під час перебування працівника у відпустці для
догляду за дитиною.

Чи можна звільнити за прогул члена профспілки підприємства,
якщо профспілка не дає згоди на таке звільнення?

Так, можна — але лише за умови, що профспілка не надала належного обґрунтування
своєї відмови.
Згідно зі ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15 вересня 1999 р. № 1045-XIV (далі — Закон
№ 1045), звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у т. ч. структурних підрозділів), його
керівників, профспілкового представника (там,
де не обирається виборний орган профспілки),
крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки
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(об’єднання профспілок). Винятків із цього правила для застосування звільнення як заходу дисциплінарного стягнення не передбачено.
Водночас, за правилом, встановленим у ч. 6
ст. 39 Закону № 1045, рішення профспілки
про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим. У разі
якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в
згоді на звільнення, роботодавець має право
звільнити працівника без згоди профспілки.
Про проблеми обґрунтування відмови профспілки на звільнення та про наслідки звільнення
працівників без врахування незгоди профспілки
ви можете прочитати у № 21 (105) за 2015 рік
газети «Консультант Кадровика».

№ 23 (107), 1 грудня 2015

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Кілька місяців тому наше підприємство змінило назву. Наразі виникло
запитання — чи потрібно було перед цим проводити грошові компенсації
за невикористані працівниками відпустки і обчислювати періоди, які дають
право на щорічні відпустки, заново — з дня зміни підприємством назви?
Ні, не потрібно — перейменування підприємства жодним чином не впливає на трудові відносини з працівниками.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
щорічна відпустка надається працівникам за
відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору.
Сама лише зміна підприємством назви не тягне за собою будь-яких змін у трудових відносинах з працівниками: вони продовжують працювати на тих самих посадах і в тих самих умовах,
які діяли до перейменування. Запис про пере-

йменування вноситься тільки до трудових книжок працівників та інших кадрових документів.
Трудовий договір із працівниками продовжується не тільки в разі перейменування підприємства, а й у разі зміни підпорядкованості, зміни
власника, реорганізації (ст. 36 КЗпП).
Дата початку робочого року є незмінною, навіть якщо на робочий рік припадають періоди, які
не зараховуються до стажу роботи, що дає право
на щорічну відпустку. Тобто за будь-яких обставин протягом усього часу роботи працівника
робочий рік для надання щорічних відпусток
відлічується з дня прийняття на роботу.

Чи можна на посаду працівника, що йде у відпустку для догляду
за дитиною до досягненню нею трирічного віку, тимчасово перевести
іншого працівника цього ж підприємства?

Так, можна.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, за працівником, що перебуває у відпустці для догляду за
дитиною, зберігається місце роботи. У зв’язку із
цим на його посаду можна перевести іншого
працівника, але лише тимчасово, до виходу на
роботу основного працівника. Тимчасове переведення на іншу роботу є одним з варіантів,
коли необхідно замістити тимчасово відсутнього працівника. Другий варіант — покласти на
працівника обов’язки тимчасово відсутнього
працівника, що перебуває у відпустці по догляду
за дитиною.
У першому випадку видається наказ про тимчасове переведення працівника, з його згоди,
на посаду працівника, що перебуває у відпустці
для догляду за дитиною. У наказі вказується посада, на яку переводиться працівник, структурний підрозділ (за потреби), строк тимчасового
переведення і умови оплати у вказаний період
(як правило, вказується посадовий оклад згідно
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зі штатним розписом працівника, що перебуває
в декретній відпустці). Працівника, що переводиться, ознайомлюють з наказом під підпис.
У другому випадку видається наказ про покладання на працівника обов’язків тимчасово відсутнього працівника і встановлення відповідної доплати, конкретний розмір якої для
працівників приватних підприємств установлюється в колективному договорі або положенні
про оплату праці (до 100% посадового окладу
відсутнього працівника), а для працівників бюджетної сфери регулюється постановою КМУ від
30 серпня 2002 р. № 1298.
Оскільки в наказі про переведення (покладання обов’язків тимчасово відсутнього працівника) був вказаний конкретний період такого
переведення (виконання обов’язків), у день виходу основного працівника з відпустки по догляду за дитиною, працівник, який працював на
його посаді, повертається на попереднє місце
роботи — окремий наказ про це видавати не потрібно.
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Листопад-2015

Важливі дати грудня

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

Грудень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 23
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (31)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 183 години
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1 — День працівників прокуратури (встановлено Указом Президента України від 2 листопада 2000 р. № 1190/2000).
3 — Міжнародний день інвалідів (проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році).
4 — День замовлення подарунків Діду Морозу. Залишається загадкою, чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх побажань щодо новорічного подарунку, але чому б це і не зробити цього
дня, якщо є надія, що Дід Мороз його таки принесе ☺.
5 — День працівників статистики (встановлено Указом Президента
України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002)) — обрання саме цієї дати
пов’язано з початком проведення у 2001 році першого Всеукраїнського
перепису населення.
6 — День Збройних сил України (встановлено постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з
праці за формою № 1-ПВ (місячна) за листопад 2015 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
— День місцевого самоврядування (встановлено Указом Президента України від 25 листопада 2000 р. № 1250/2000).
10 — День прав людини (у цей день у 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Загальна декларація прав людини).
12 — День Сухопутних військ України (встановлено Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97).
14 — останній день подання до органу соціального захисту населення звіту 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);
— День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (встановлено Указом Президента України від 10 листопада 2006 р. № 945/2006).
15 — День працівників суду (встановлено Указом Президента України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000).
17 — День працівника державної виконавчої служби (встановлено
Указом Президента України від 22 липня 2009 р. № 569/2009).
19 — День адвокатури (встановлено Указом Президента України від
2 грудня 2002 р. № 1121/2002) — ця дата була обрана для свята професіоналів, які покликані захищати права та представляти законні інтереси громадян, оскільки Закон України «Про адвокатуру» був введений в дію постановою Верховної Ради України від 19 грудня 1992 року.
22 — День працівників дипломатичної служби (встановлено Указом
Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) — саме у
цей день у 1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ;
— День енергетика (встановлено Указом Президента України від
12 листопада 1993 р. № 522/93).
24 — День працівників архівних установ (встановлено Указом Президента України від 30 жовтня 1998 р. № 1200/98).
25 — Католицьке Різдво (наразі не будемо сперечатися щодо обрання дати Різдва, адже у будь-якому разі це одне з найважливіших
християнських свят, яке офіційно відзначається у понад 100 країнах
світу).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора.
Відтворення матеріалів газети «Консультант
Кадровика» можливе лише з письмового дозволу
редакції.

