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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Оприлюднено проект бюджету на 2016 рік
Міністерство фінансів України оприлюднило
проект Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік».
Так, згаданим законопроектом у 2016 році планується два підвищення мінімальної заробітної
плати:
— у місячному розмірі: з 1 травня — 1 450 грн,
з 1 грудня — 1 550 грн;
— у погодинному розмірі: з 1 травня — 8,69 грн,
з 1 грудня — 9,29 грн.
Також у 2016 році планується підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць з 1 травня — 1 399 грн, з 1 грудня — 1 496 грн,
а для основних соціальних і демографічних груп
населення:
— дітей віком до 6 років: з 1 травня — 1 228 грн,

з 1 грудня — 1 313 грн;
— дітей віком від 6 до 18 років: з 1 травня — 1 531
грн, з 1 грудня — 1637 грн;
— працездатних осіб: з 1 травня — 1 450 грн,
з 1 грудня — 1550 грн;
— осіб, які втратили працездатність: з 1 травня —
1 130 грн, з 1 грудня — 1208 грн.
Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається, що норми і положення значної кількості нормативно-правових актів, зокрема, і ч. 3
ст. 119 Кодексу законів про працю України, будуть
застосовуватися у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування
України.

Трудовий кодекс буде, але коли — невідомо
З прийняттям 5 листопада 2015 року Верховною Радою України за основу проекту Трудового
Кодексу (реєстр. № 1658) у новій редакції, тема
його обговорення стала чи не найактуальнішою
серед кадровиків. І головне питання, яке хвилює
всіх — коли саме Трудовий кодекс України, який
поки що має статус лише законопроекту, набуде
чинності.
Звісно, на це питання ані редакція газети «Консультант Кадровика», ані самі парламентарі чи члени
робочої групи з доопрацювання проекту Трудового
кодексу до другого читання не можуть надати однозначної відповіді — є лише прогнози.
Так, наприкінці листопада Міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив, що він розраховує
на прийняття Верховною Радою нового Трудового
кодексу не пізніше початку 2016 року: «Я думаю, що
спільно комітет Верховної Ради, Кабінет Міністрів,
міжнародні експерти зроблять все для того, щоб цей
законопроект, якщо не до, то відразу після Нового
року, був винесений на друге читання і був схвалений
в цілому».
За словами Міністра, прийняти новий Трудовий
кодекс потрібно якомога швидше й для цього в комітеті парламенту, який займається підготовкою законопроекту до другого читання, створена спеціальна
робоча група, до якої входять не тільки депутати та
представники інших органів державної влади, а й
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представники профспілок, роботодавців і два експерта Міжнародної організації праці, які дадуть свої рекомендації та висновки.
Але зважаючи на численні запитання, що надходять до редакції нашого видання, та деяку паніку, яка
подекуди штучно створюється в мережі Інтернет певним чином зацікавленими у цьому особами (як правило, це працівники компаній, що проводять усілякі семінари та тренінги, присвячені або законодавчим, або
кадровим питанням), поспішаємо заспокоїти наших
читачів — за будь-яких обставин у вас буде достатньо
часу, аби ознайомитися з остаточним варіантом проекту Трудового кодексу та пристосуватися до нових правил.
Насамперед, пояснимо, чому наразі ми тимчасово
припинили публікацію матеріалів щодо практичного
застосування норм Трудового кодексу. Це пов’язано з
тим, що починаючи цикл таких публікацій ми розраховували на добросовісне виконання депутатами
своїх обіцянок (нагадаємо, що у п. 4 розділу IX Коаліційної угоди від 21 листопада 2014 р. ними було
надано зобов’язання схвалити Трудовий кодекс у
2015 році). Наказом Міністерства соціальної політики України ще від 6 червня 2014 р. № 374 було
утворено робочу групу для розробки нового проекту
Трудового кодексу, який враховував би усі потреби
регламентування трудових відносин і вдосконалення
відповідної сфери законодавства. За декілька місяців

№ 24 (108), 15 грудня 2015

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

цей проект було розроблено, а 12 листопада 2014 р. —
оприлюднено (реєстр. № 2902). Проте 27 листопада
2014 р. цей законопроект було відкликано й замість
нього зареєстровано новий (той, що наразі й було
прийнято у першому читанні (реєстр. № 1658), але зі
значними змінами після його доопрацювання).
Отож, наразі вводити працівників відділу кадрів в
оману й обговорювати проект Трудового кодексу
просто не має сенсу — звісно, громадські обговорення з метою поліпшити законопроект були б дуже
слушними (оскільки у ньому, як і в будь-якому законопроекті такого обсягу, міститься маса прогалин),
проте надавати рекомендації щодо того, як застосовувати на практиці положення нормативного акта,
якому ще дуже далеко до прийняття, а тим більше —
до набуття чинності, принаймні просто безглуздо.
Тобто, треба розуміти, якщо законопроект прийнятий
лише в першому читанні та його відправили на доопрацювання це означає, що його можуть так допрацювати, що ніхто не впізнає і доведеться вивчати все
по-новому.
Для підтвердження ознайомимося зі стадіями
законодавчого процесу, які закріплені у Законі України
«Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого
2010 р. № 1861-VI. Так, розгляд законопроектів Верховною Радою України здійснюється за процедурою трьох
читань:
1) Перше читання — обговорення основних
принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу;
2) Друге читання — постатейне обговорення і
прийняття законопроекту в другому читанні. Законопроект подається на обговорення народним депутатам України у вигляді порівняльної таблиці, що
містить:
а) текст законопроекту, прийнятого за основу;
б) внесені пропозиції, поправки, що розміщуються
на рівні з певними статтями законопроекту;
в) висновок головного комітету щодо внесених
пропозицій, поправок;
г) остаточну редакцію статей законопроекту, що
пропонується головним комітетом для прийняття у
другому читанні;
3) Трете читання — прийняття законопроекту, що
потребує узгодження і доопрацювання. Під час
третього читання здійснюється:
а) обговорення і прийняття рішень щодо поправок,
поданих у другому читанні;
б) голосування щодо статей, текст яких зазнав
змін після другого читання;
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в) голосування щодо проекту постанови, внесеного
головним комітетом, про схвалення плану уряду
щодо кадрових, організаційних, матеріально-технічних, фінансових та інших заходів для введення в
дію закону після прийняття законопроекту.
Тобто наразі лише з процесу стадій законодавчого
процесу проектом Трудового кодексу подолано лише
одну третину. У подальшому, проект може суттєво
змінитися, враховуючи, наприклад, що вже зараз,
зокрема, Федерація професійних профспілок України
має понад 90 зауважень до нього. Крім того, необхідно
враховувати і той фактор, що проект Трудового
кодексу, прийнятого у першому читанні, направлено
на експертизу Міжнародної організації праці (МОП)
для отримання висновку щодо відповідності Конвенціям МОП та іншим нормам міжнародного права
(а така процедура, як правило, займає близько трьох –
чотирьох місяців). Ну і насамкінець не слід забувати,
що на будь-якій стадії, з трьох вищеназваних, проект
може бути взагалі відхилено.
Таким чином, приходимо до висновку, що обговорювати наразі є сенс винятково недоопрацьовані
норми проекту Трудового кодексу з метою подальшого
передання зауважень парламентарям, проте просто
безвідповідально навчати кадровиків працювати за
тими нормами законодавства, яких ще не існує у
природі й невідомо, чи набудуть вони у подальшому
(і коли саме) чинності в такому ж вигляді, як прописані
у проекті, чи суттєво зміняться.
До речі, спостерігаючи за процесом прийняття
Трудового кодексу, корисно згадати історію прийняття Податкового Кодексу України. Так, постановою
Верховної Ради України від 13 липня 2000 р. № 1868
проект Податкового кодексу з урахуванням цілого
ряду застережень був прийнятий у першому читанні.
Через майже півтора року постановою Верховної
Ради України від 29 листопада 2001 р. № 2827 цей
проект було прийнято у другому читанні. Слід зазначити, що дана постанова також передбачала конкретні строки розгляду Верховною Радою України проекту Податкового кодексу у третьому читанні, а саме
13 грудня 2001 року. Проте прийняття проекту Податкового кодексу в третьому читані не було здійснено у зазначений термін. Натомість постанова «Про
спеціальну процедуру розгляду у третьому читанні
про-екту Податкового кодексу України» від 20 грудня
2001 року № 2906 передбачала:
1) розглянути у грудні 2001 року у третьому читанні перший розділ проекту Податкового кодексу
України «Загальні положення»;
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2) наступні розділи проекту Податкового кодексу
України розглянути в міру їх підготовки Комітетом
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
Проте, незважаючи ні на визначені строки, ні на
спеціальну процедуру розгляду у третьому читанні
Верховна Рада України так і не змогла його ухвалити
аж до 2010 року…
Отож, підбиваючи підсумки, зазначимо, що, поперше, лише останнє засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу до другого
читання заплановано на 21 січня 2016 року (тобто зазначеного терміну проект не розглядатиметься парламентом, оскільки ще не буде доопрацьованим) — план
засідань, а також склад робочої групи розміщені на
офіційному сайті Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (http://
komspip.rada.gov.ua/komspip/control/uk/index). А подруге, навіть Павло Розенко, який, як вже було зазна-

чено, наголошує на необхідності якомога скорішого
прийняття проекту Трудового кодексу, погоджується з
тим, що його імплементація займе як мінімум шість
місяців: «Навіть якщо цей законопроект буде швидко
прийнятий, все одно він набуде чинності не раніше,
ніж через півроку».
Безумовно Трудовий кодекс таки буде прийнято й
він набуде чинності, але коли та в якому вигляді —
поки невідомо. Водночас запевнимо наших читачів:
ви вчасно отримуватимете новини щодо доопрацювання проекту Трудового кодексу та процесу його розгляду, а у разі його остаточного прийняття — ми одразу надаватимемо роз’яснення та рекомендації щодо
його практичного застосування. Більше того, зважаючи, що у 2016 році кожен перший номер у кварталі газети «Консультант Кадровика» буде прийнято тематичним, то у випадку, якщо Трудовий кодекс буде
до 10 березня 2016 року, то перший номер другого
кварталу у 2016 році буде присвячено саме цій темі.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 10 листопада 2015 р. № 31-07010-07-10/34573

Щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.10.2015 р.
№ 41360/2/1-15 розглянуло лист [...] щодо внесення змін до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів
України від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» щодо
оплати праці за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників і повідомляє.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2015 р. № 65 «Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету» затверджені заходи щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів,
утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти
державного бюджету.
Пунктом 12 цих заходів тимчасово припинено встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і
професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущенні до медичної
діяльності, молодших медичних сестер, соціальних робітників, вихователів, помічників вихователів,
учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів).
Пропозиція щодо розширення категорій працівників, яким встановлюватимуться доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, зокрема кухарям, прибиральникам, сторожам, бібліотекарям, потребуватиме додаткових витрат і в умовах жорсткої економії бюджетних коштів та необхідності забезпечення обороноздатності країни, не підтримується.

Заступник Міністра
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Колективна матеріальна
відповідальність:
як її запровадити
У попередніх номерах ми приділили увагу загальним питання індивідуальної матеріальної відповідальності, її розподіл за видами залежно від меж відповідальності, а
також навели правила укладення договорів про повну матеріальну відповідальність.
Але, окрім договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, у відповідних випадках можуть укладатися і договори про колективну (бригадну) відповідальність (фактично про повну матеріальну відповідальність колективу (бригади), а не
окремого «індивідуума»). Отож, наразі розглянемо умови запровадження колективної
відповідальності, правила оформлення відповідного наказу та договору, а також
з’ясуємо на підставі практичних прикладів, коли варто вдаватися до підписання договорів про колективну, а коли — про індивідуальну матеріальну відповідальність.

Умови застосування
Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність (далі — Перелік № 43)
та Типовий договір про колективну (бригадну)
матеріальну відповідальність (далі — Типовий
договір) затверджені наказом Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43, в якому
також визначено і умови застосування колективної матеріальної відповідальності.
Згідно зі ст. 1352 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та Наказом № 43 договори про колективну (бригадну) відповідальність укладаються у випадку, коли:
— виконувана колективом (бригадою) робота пов’язана із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі
виробництва переданих бригаді цінностей;
— вказана робота здійснюється спільно членами колективу (бригади);
— неможливо розмежувати обсяг матеріальної відповідальності кожного члена колективу
(бригади) та укласти з кожним із працівників
бригади окремий договір про індивідуальну повну матеріальну відповідальність.
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Документальне оформлення
Умови запровадження колективної (бригадної) матеріальної відповідальності мають бути
погоджені роботодавцем з профспілковим
комітетом (за його наявності) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (наприклад, уповноваженим
представником трудового колективу), та оформлюються відповідним наказом роботодавця
(Зразок 1).
Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність підписується роботодавцем, керівником колективу (бригади) та всіма іншими членами колективу (Зразок 2).
У випадку прийняття до колективу нового працівника, він також підписує договір і вказує дату
вступу до колективу.
Слід звернути увагу на те, що хоча прийняття
на роботу нового працівника здійснюється роботодавцем самостійно і оформлюється трудовим договором тільки між ним і працівником,
але зарахування працівника до колективу (бригади) проводиться тільки за згодою колективу у
відповідності до правил, установлених статтями
20 і 21 Закону СРСР «Про трудові колективи і

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІІСТЮ «ЧЕРЕВИЧКИ»
НАКАЗ
05.10.2015 р.

м. Харків

№ 79-п

Про встановлення колективної
матеріальної відповідальності
для колективу працівників
секції «Жіноче взуття»
У зв’язку з неможливістю розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника секції «Жіноче взуття» ТОВ «Черевички» та укласти з ними договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до ст. 1352 КЗпП України та з метою забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити для колективу працівників секції «Жіноче взуття» колективну матеріальну
відповідальність з 10 грудня 2015 року, про що укласти відповідний договір.
2. Юрисконсульту підприємства, Глушко С. С., до 8 жовтня 2015 року ознайомити всіх
працівників секції «Жіноче взуття» із цим наказом, законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, та з порядком укладення договору
про колективну матеріальну відповідальність, а також підготувати й узгодити з профспілковим комітетом і завідувачем секції «Жіноче взуття» Максименком В. І. проект договору про
колективну матеріальну відповідальність колективу працівників секції «Жіноче взуття».
Директор

Фоменко

З наказом ознайомлені:
05.10.2015 р.
06.10.2015 р.

Глушко
Максименко

Р. Д. Фоменко

С. С. Глушко
В. І. Максименко

Зразок 2
ДОГОВІР № 7
про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність
м. Київ

«09» грудня 2015 р.
2

Відповідно до статті 135 КЗпП України та на підставі наказу від 5 жовтня 2015 р. № 79-п
про встановлення колективної (бригадної) відповідальності, погодженого з профспілковим
комітетом, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей ТОВ «Черевички» (далі —
підприємство) в особі директора Фоменка Романа Денисовича, іменований далі «Власник»,
з одного боку, і члени колективу секції «Жіноче взуття», іменовані далі «Колектив», в особі
керівника колективу Максименка Володимира Івановича, завідувача секції, з другого боку,
уклали цей договір про те, що Колектив бере на себе колективну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для роздрібної
торгівлі, а Власник зобов’язується створити Колективу умови для належного виконання
прийнятих за договором зобов’язань.
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Зразок 2. Продовження
І. Загальні положення
1. Комплектування створюваного Колективу здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування до Колективу нових працівників проводиться за згодою Колективу.
2. Рішення роботодавця про встановлення колективної матеріальної відповідальності
оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
3. Керівництво Колективом здійснюється керівником, який обирається на зборах Колективу, або призначається роботодавцем згідно зі статутом підприємства.
При тимчасовій відсутності керівника керівництво Колективом здійснюється іншим його
членом, який призначається Власником за погодженням з членами Колективу.
4. При вибутті зі складу Колективу окремих працівників або прийнятті до Колективу нових
працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена Колективу в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до Колективу працівник підписує
договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до Колективу.
5. У разі зміни керівника Колективу чи при вибутті з Колективу більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.
6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну відповідальність
Власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених
законодавством про працю.
II. Права і обов’язки членів Колективу та Власника
7. Члени Колективу мають право:
7.1. брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, або застосуванням у процесі виробництва
цінностей;
7.2. брати участь в інвентаризації цінностей, переданих Колективу;
7.3. ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих Колективу;
7.4. у разі необхідності вимагати від Власника проведення інвентаризації переданих Колективу цінностей;
7.5. порушувати перед Власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі
складу Колективу, у тому числі керівника Колективу, які не можуть забезпечити зберігання
цінностей.
8. Члени Колективу зобов’язані:
8.1. дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;
8.2. в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та
залишки цінностей;
8.3. своєчасно інформувати Власника про всі обставини, які загрожують зберіганню
цінностей.
9. Власник зобов’язаний:
9.1. створювати Колективу умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;
9.2. своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню Колективом зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;
9.3. ознайомлювати Колектив з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у
процесі виробництва цінностей та їх обліку;
9.4. забезпечувати Колективу умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про
рух і залишки переданих йому цінностей;
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Зразок 2. Закінчення
9.5. розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог
членів Колективу щодо проведення інвентаризації цінностей;
9.6. розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції Колективу про виведення
працівника зі складу Колективу в його присутності і вирішувати питання про його подальшу
роботу відповідно до чинного законодавства;
9.7. розглядати повідомлення членів Колективу про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;
9.8. погоджувати з членами Колективу хто з його членів виконує функції керівника Колективу при роботі у відсутності останнього.
III. Порядок ведення обліку і звітності
10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється
в установленому порядку керівником Колективу, а при тимчасовій відсутності останнього —
членом Колективу, визначеним Власником.
Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника Колективу, коли з Колективу вибуває
більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів Колективу.
11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником Колективу та одним з
його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів Колективу.
IV. Відшкодування шкоди
12. Підставою для притягнення членів Колективу до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям
матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.
13. Притягнення Колективу до матеріальної відповідальності проводиться Власником
після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень,
поданих членами Колективу, а у разі необхідності — також висновків спеціалістів.
14. Члени Колективу звільняються від відшкодування шкоди якщо:
14.1. буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;
14.2. будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів Колективу.
15. Розмір шкоди, заподіяної Колективом підприємству, визначається відповідно до
статті 1353 Кодексу законів про працю України.
Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.
16. Заподіяна Колективом шкода підприємству, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється
між членами цього Колективу пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.
Договір набуває чинності з 10 грудня 2015 року і діє протягом всього періоду роботи з
цінностями, переданими Колективу підприємством.
Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається у Власника, другий —
у керівника Колективу.
Директор
МП
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Фоменко

Р. Д. Фоменко

Завідувач секцією

Максименко

В. І. Максименко

Члени колективу:
продавець взуття 5-го розряду
продавець взуття 3-го розряду
продавець взуття 3-го розряду

Кравченко
Івасюк
Тарасюк

Л. І. Кравченко
Р. С. Івасюк
Г. В. Тарасюк
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підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17 червня
1983 р. № 9500-X (далі — Закон СРСР № 9500),
який діє у частині, що не суперечить Конституції і законам України. Зокрема на відповідних
зборах колективу мають бути присутніми більше половини членів колективу, матеріальновідповідальних осіб з правом вирішального голосу, і рішення зборів про надання згоди на
прийняття нових членів колективу приймається
більшістю голосів учасників зборів.
Зауважимо, що у відповідній бригаді (колективі) можуть також працювати й інші працівники,
які не входять до складу колективу матеріально
відповідальних осіб (наприклад, прибиральники,
неповнолітні тощо), але такі працівники не можуть мати права вирішального голосу у випадку
їхньої участі в зазначених зборах.
Слід також звернути увагу на те, що члени колективу матеріально відповідальних осіб несуть
часткову, а не солідарну відповідальність перед
роботодавцем, тобто після відшкодування своєї
частки окремий працівник не може бути притягнений до матеріальної відповідальності у тій
частині, в якій інші матеріально-відповідальні
працівники з якихось причин не відшкодують
свою частку матеріальної шкоди. Крім того, члени колективу матеріально відповідальних осіб
не несуть матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну не з їх вини, якщо це буде встановлено (наприклад, якщо буде встановлена вина
конкретного іншого працівника).
Якщо розмежувати обсяг матеріальної відповідальності кожного члена колективу (бригади) можливо, то слід укладати індивідуальні, а не колективні договори про матеріальну
відповідальність:

Приклад
У магазині є дві секції (наприклад, продовольчих та непродовольчих товарів), в
кожній з яких працює по одному продавцю, які окремо здійснюють прийом та продаж відповідних видів товару, їх зберігання в окремих підсобних приміщеннях та
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окремо здійснюють розрахункові операції
з покупцями, користуючись окремими
касами (реєстраторами розрахункових
операцій, далі — РРО). Тобто кожен продавець самостійно «контролює» тільки
певну частину матеріальних цінностей.
З кожним з таких продавців доцільно
укласти індивідуальний договір про повну матеріальну відповідальність у частині тільки тих матеріальних цінностей, які
він «контролює».

Натомість якщо розмежування обсягу матеріальної відповідальності кожного члена
колективу (бригади) є неможливим, це є підставою для укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність:

Приклад
Продавці працюють в одному магазині
разом (по черзі або одночасно), здійснюючи спільно прийом товарів однакової номенклатури, використовуючи одне підсобне приміщення для зберігання товарів та
здійснюють розрахункові операції з покупцями, використовуючи одну касу (РРО).
У даному випадку встановлення конкретного винного працівника у разі нестачі товарів або грошових коштів практично неможливе і тому доцільно укладати договір
про колективну (бригадну) відповідальність.

У разі, якщо один чи декілька членів колективу (бригади) мають доступ до окремих матеріальних цінностей, до яких не мають такого доступу інші члени колективу, то варто з
усіма працівниками укладати договір про колективну матеріальну відповідальність, а з
тими, хто має доступ до додаткових матеріальних цінностей — ще додатковий договір
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність:
11
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Приклад
За специфікою організації праці у магазині всі його працівники (наприклад, керуючий магазином, адміністратор залу,
продавці, касир торговельного залу) мають
доступ до товару та можливість здійснювати з ним певні операції. У той же час контроль над касою (РРО) або переданими для
зберігання грошовими коштами здійснює
тільки касир торговельного залу. У даному
разі доцільно укласти договір про колективну (бригадну) відповідальність зі всіма
працівниками магазину (в тому числі і з
касиром) у частині відповідальності за недостачу товару та додатково договір про
повну матеріальну відповідальність тільки
з касиром торговельного залу у частині
відповідальності за зберігання тільки грошових коштів.

Категорії працівників
Зауважимо, що на відміну від Переліку 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),
затвердженого постановою Державного комітету праці СРСР й ВЦРПС від 28 грудня 1977 р.
№ 447/24, у Переліку № 43 відсутні конкретні
назви посад працівників, з якими можливо
укладати договори про колективну (бригадну)
матеріальну відповідальність, а лише зазначаються види робіт таких працівників (див. Таблицю). При цьому в Переліку № 43 вживаються
формулювання не «роботи, з…» (приймання,
зберігання тощо), а «роботи, пов’язані з…»
(прийманням, зберіганням тощо). У зв’язку з
цим деякі юристи вважають, що це створює
можливість розширити коло осіб, які можуть належати до колективу матеріально відповідальних осіб. Наприклад, при формулюванні «робо12

ти з…» (приймання, відпуску матеріальних
цінностей) у Переліку № 447/24 «вантажник
складу» не може бути матеріально відповідальною особою, бо він сам безпосередньо не приймає матеріальні цінності. Але формулювання
«роботи пов’язані з прийманням» дозволяє у
доречних випадках включити до колективу матеріально відповідальних осіб і вантажників
складу, оскільки їх робота «пов’язана» (певною
мірою) з прийманням і відпуском матеріальних
цінностей на складі.
Разом з цим судова практика свідчить, що іноді суди приймають рішення з врахуванням і тих
посад (робіт), що містяться у Переліку № 447/24,
тому бажано, за можливості, щоб назви посад
(професій, робіт) членів зазначених колективів
(бригад), а також їх функціональні обов’язки,
були аналогічними або подібними до відповідних
назв/обов’язків наведених Переліку № 447/24
(відповідні назви посад та робіт ви можете
знайти у статті «Договір про повну матеріальну відповідальність: з ким укладати та як
оформлювати» у попередньому номері газети
«Консультант Кадровика»).
Зауважимо, що відповідно до Типового договору запровадження колективної (бригадної)
матеріальної відповідальності, він укладається з
боку працівників «в особі керівника бригади
(колективу)», на якого також покладаються і деякі додаткові обов’язки у порівнянні з іншими
членами колективу. У більшості випадків таким
керівником колективу (бригади) роботодавцем
призначається «офіційний» керівник відповідного структурного підрозділу на відповідній
«офіційній посаді» (згідно із штатним розписом
підприємства).
Водночас, слід враховувати, що поняття
«колектив структурного підрозділу», наприклад, магазину, не завжди аналогічне поняттю «колектив матеріально-відповідальних
осіб» того ж таки магазину. Так до складу колективу магазину може входити і прибиральник, і сторож, але вони не будуть входити до
колективу матеріально-відповідальних осіб
магазину.
Тому роботодавець має враховувати, що керівником колективу (бригади) матеріально-
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Таблиця
Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
Роботи, пов’язані з виконанням касових операцій.
Роботи, пов’язані з прийманням від населення усіх видів платежів та виплатою грошей не через касу.
Роботи, пов’язані з прийманням на зберігання, обробкою, зберіганням, видачею матеріальних цінностей на складах, базах
(нафтобазах), автозаправних станціях, в автогосподарствах, холодильниках, харчоблоках, сховищах, на заготівельних
(приймальних) пунктах, товарних і товарно-перевалочних дільницях, у камерах схову, коморах і роздягальнях, з
екіпіровкою пасажирських суден, вагонів і літаків.
Роботи, пов’язані з прийманням від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних
цінностей на схов, у ремонт і для виконання інших операцій, пов’язаних із виготовленням, відновленням або покращенням
якості цих предметів (цінностей), їхнім сховом та виконанням інших операцій з ними, з видачею напрокат населенню
предметів культурно-побутового призначення.
Роботи, пов’язані з продажем (видачею) товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та
профілю підприємства (організації).
Роботи, пов’язані з прийманням та обробкою для доставки (супроводження) вантажу, багажу, поштових відправлень та
інших матеріальних та грошових цінностей, їхньою доставкою (супроводженням), видачею (здачею).
Роботи, пов’язані з виготовленням (складанням, монтажем, регулюванням) та ремонтом машин, механізмів, електронної
техніки та радіоапаратури, електромеханічних і радіотехнічних приладів, систем, а також виготовленням їх деталей та
запасних частин;
Роботи, що виконуються майстернями побутового обслуговування, ательє тощо.
Робота по виконанню операцій, пов’язаних з закупівлею, продажем, обміном, перевезенням, доставкою, пересиланням,
зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням в процесі виробництва дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння
синтетичного корунду та виробів з нього, а також валютних операцій.
Роботи, пов’язані з прийманням у цехах, зберіганням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари.
Роботи, пов’язані з виготовленням, зберіганням, транспортуванням, відбиранням, рахуванням, упаковкою та видачею
грошових знаків, цінних паперів, їх напівфабрикатів, а також усіх видів бланків цінних паперів, документів суворого обліку,
знаків поштової оплати та матеріалів, які використовуються при їх виготовленні.
Роботи, пов’язані з виготовленням та зберіганням усіх видів квитків, талонів, абонементів (включаючи абонементи та
талони на видачу їжі підприємствам громадського харчування) та інших знаків, призначених для розрахунків населення за
послуги.
Роботи, пов’язані з вирощуванням, годівлею, утриманням і розведенням сільськогосподарських тварин.
Роботи, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою.
Роботи, пов’язані з переробкою сировини, виготовленням або комплектуванням готових виробів.

відповідальних осіб має бути особа, яка користується особливою довірою колективу (бригади)
матеріально-відповідальних осіб, і тому вона
обов’язково має погоджуватися (обиратися) колективом (бригадою) з врахуванням встановлених процедур, наприклад, у Законі СРСР № 9500
або у Типовому положенні про виробничу бригаду, раду бригади, бригадира і раду бригадирів,
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затвердженому Постановою Держкомпраці
СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 31 грудня 1980 р.
№ 389/22-119.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

Кадри для приватної освіти
Приватна освіта — це в першу чергу індивідуальний підхід до кожного учня.
Якщо у державній школі в класі зазвичай кількість учнів складає 30 – 40, то у
приватній — не більше 15. Це дозволяє вчителю приділити якомога більше уваги кожному учневі й доступно пояснити матеріал, переконавшись, що його зрозуміли абсолютно всі. Та й рівень заробітку вчителів у приватних закладах освіти
вищий, ніж у муніципальних, а вимоги до рівня їх професіоналізму куди жорсткіші, тому «випадкові люди» в приватній освіті не затримуються. Отже, з’ясуємо,
про що мають знати відповідні роботодавці — власники приватних закладів освіти та їхні «невипадкові» працівники.

Ліцензування діяльності
Українська освіта останнім часом зазнає нищівної критики й щодо структурної побудови
системи, й щодо змісту освіти. У чому ж полягає
проблема? Можливо, нам слід перейняти давню
європейську традицію: розглядати недержавні
заклади освіти як невід’ємну частину освітнього
простору держави. Приватні школи, наприклад,
у Німеччині складають — 14%, у Швеції — 15%,
у Франції — 18% від загальної кількості закладів
системи освіти. У той же час в Україні сьогодні
більшість приватних навчальних закладів (питання тут навіть не у кількості) знаходяться у
критичній ситуації. При чому мова йде не про
проблеми педагогічних систем приватних шкіл.
Загрозу нормальному функціонуванню приватного сектора освіти складають сьогодні дії бюрократів, що на тлі декларацій про право існування недержавної освіти де-факто чинять на
неї всілякі утиски: від створення процедурних
проблем при створенні «освітніх» суб’єктів підприємництва до маніпулюванням громадською
думкою щодо суспільної значущості існування
приватних шкіл. Але попри наявність подібних
подвійних стандартів, ніхто з чиновників не заперечує достойний рівень знань випускників,
які ними демонструються, наприклад, під час
Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Що, у свою чергу, не заважає створенню виснажливих процедур ліцензування приватних
освітніх установ.
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Наразі українське законодавство регламентує
діяльність приватних освітніх закладів через
такі нормативні акти:
— Закон України «Про освіту» від 23 травня
1991 р. № 1060-XII;
— Закон України «Про дошкільну освіту» від
11 липня 2001 р. № 2628-III;
— Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV;
— Закон України «Про позашкільну освіту»
від 22 червня 2000 р. № 1841-III;
— Закон України «Про професійно-технічну
освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР;
Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII.
Відповідно до зазначених актів законодавства
розроблений Порядок ліцензування діяльності з
надання освітніх послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 р. № 1019 (далі — Порядок № 1019), який
встановлює загальні вимоги до ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг та визначає
процедуру оцінки спроможності суб’єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг,
проведення ліцензійної експертизи, прийняття
рішень та їхнє оформлення, видачі й переоформлення ліцензій, видачі дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб’єктів у сфері освіти.
Згідно з Порядком № 1019 ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:
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1) у сфері дошкільної освіти:
— догляд за дітьми дошкільного віку;
— виховання і навчання дітей дошкільного
віку;
— корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;
2) у сфері загальної середньої освіти — забезпечення здобуття:
— початкової загальної освіти;
— базової загальної середньої освіти;
— повної загальної середньої освіти;
3) у сфері позашкільної освіти — освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науковотехнічним, дослідницько-експериментальним,
фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та
гуманітарним напрямами;
4) у сфері професійно-технічної освіти:
— первинна професійна підготовка;
— перепідготовка робітників, підвищення їх
кваліфікації;
— професійно-технічне навчання;
— підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації
іноземців та осіб без громадянства;
5) у сфері вищої освіти:
— підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих
професійних училищах та центрах професійнотехнічної освіти;
— військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
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— перепідготовка за спеціальностями;
— розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
— підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади;
— підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;
— підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
Зрозуміло, що після отримання ліцензії, облаштування приміщення та проведення інших
організаційно-технічних заходів, роботодавець
стикнеться з проблемою залучення педагогічних кадрів, кількість яких у нас поки що, на
жаль, не завжди відповідає якості.

Кадрова структура
Для успішної конкуренції з державними закладами освіти, приватна школа має бути укомплектована штатом кваліфікованих працівників, які
повинні підтримувати у закладі належний рівень
навчальної, виховної та адміністративно-господарської роботи. Приклад типового складу персоналу приватної школи наведено у Таблиці 1.
Оптимізований склад персоналу приватної
школи дозволить забезпечити:
— можливість швидкого реагування на попит
ринку праці;
— оперативне впровадження в навчальний
процес нових дисциплін;
— залучення до роботи найбільш кваліфікованих вчителів за рахунок запровадження диференційованої оплати праці;
— оперативну апробацію нових педагогічних
технологій;
Таблиця 1

Директор приватної школи
Заступник директора приватної
Заступник директора приватної школи з виховної
школи з навчально-методичної
роботи
роботи
Методичне
Педагогічна рада
Медико-психологічна служба
об’єднання
Методисти
Вчителі загальноосвітнього
Психолог/Практичний психолог
навчального закладу (за
Сестра медична
спеціалізаціями)

№ 24 (108), 15 грудня 2015

Заступник директора приватної
школи з адміністративногосподарської діяльності
Молодший обслуговуючий
персонал
Гардеробник
Охоронник
Двірник
Слюсар-сантехнік
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування
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— формування педагогічного колективу з високим рівнем професійної компетентності;
— забезпечення розвитку творчого потенціалу кожного вчителя;
— підвищення професійної активності вчителів та їх стимулювання;
— розробку і впровадження новітніх технологій навчання та управління діяльністю шкільного колективу;
— розробку ефективної взаємодії школи з
сім’єю та громадськими організаціями.
Здавалося б, такі ж самі підходи мають застосовуватися і у державних загальноосвітніх школах. Але цього сьогодні майже не спостерігається
й в українських реаліях адептам приватної освіти доводиться постійно доводити, що вкладені
батьками учнів гроші не «розсіються у повітрі»
(як це можна спостерігати, наприклад, у державному секторі шкільного навчання), а конвертуються в сучасний рівень освітніх знань учнів.

Керівники і педагоги
Приватна школа — це той тип бізнесу, де успіх
визначається не лише діяльністю керівництва

(директора школи, його заступників), а й усього
педагогічного колективу. Адже спостерігаючи
за роботою вчителів, батьки роблять висновки
про загальну організацію навчального процесу
та формують репутацію навчального закладу.
Існують певні вимоги, які як школярі, так і
їхні батьки у приватних закладах освіти пред’являють до вчителя:
— контактність, вміння легко та з гнучкістю
спілкуватися з дітьми;
— демократичний стиль керування, який має
на меті поєднання поваги до особистості кожного учня з необхідною вимогливістю;
— порозуміння, терпимість, різноманітність
поглядів та інтересів, ерудиція, чуйність, здатність до співпереживання.
Крім того, слід зазначити, що вчитель приватної школи повинен бути креативною, тобто
творчою особистістю. І це при тому, що у адміністрації та педагогів є й багато суто формальних
обов’язків, основні з яких вказані у Таблиці 2 із
зазначенням коду Національного класифікатора
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП).
Таблиця 2

№
Професійна назва роботи Код КП
з/п
1. «Директор
1210.1
навчально-виховного
закладу (середньої
загальноосвітньої школи,
спеціалізованої школи,
гімназії, інтернату і т. ін.)»
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Деякі основні завдання та обов’язки
— здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи відповідно
з її статутом і законодавством України;
— спільно з педагогічною радою визначає стратегію, мету і завдання розвитку,
приймає рішення про програмне планування її роботи;
— здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу,
освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних
навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку та
інших нормативних актів і навчально-методичних документів;
— визначає структуру управління школою, штатний розпис;
— вирішує навчально-методичні, наукові, адміністративні, фінансові,
господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності;
— планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників;
— здійснює підбір, прийом на роботу і розподіл кадрів;
— визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення їх
професійної майстерності;
— затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження
працівників, тарифікаційні списки і графіки відпусток;
— керує на правах оперативного управління майном, що є власністю закладу;
— розпоряджається кредитами;
— забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій,
обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими
стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує
огляди і ремонт приміщень навчального закладу.
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Таблиця 2. Продовження
2.

«Вчитель середнього
навчально-виховного
закладу»

3.

«Вихователь дошкільного
навчального закладу»

4.

«Методист»
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— веде виховну роботу з учнями класу;
— веде встановлену документацію по класу, представляє керівництву школи
зведення про успішність, відвідуваність і поведінку учнів;
— забезпечує правильне використання учбового кабінету відповідно до учбової
програми, вживає заходи по устаткуванню і поповненню кабінету навчальними
посібниками, несе відповідальність за збереження устаткування, що знаходиться
в кабінеті.
2332 — організовує професійну діяльність відповідно до вимог законодавства до
дошкільного навчального закладу (далі — ДНЗ);
— здійснює освітньо-виховний процес за всіма напрямками діяльності ДНЗ
згідно з річним планом, статутом ДНЗ;
— впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та
рекомендації щодо організації освітньо-виховного та фізкультурно-оздоровчого
процесу в ДНЗ, якісно організує та проводить заняття з дітьми відповідно до вимог;
— забезпечує виконання рухового режиму ДНЗ;
— виконує програми розвитку, оздоровчу та корекційну роботи з дітьми,
віднесених за станом здоров’я до підготовчої та спеціальної медичної групи;
— забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки
життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику;
— щодня зранку оглядає кожну дитину, яка прийшла в ДНЗ і перевіряє чистоту її
тіла, волосся, білизни, стежить чи немає шкіряних захворювань — сипу, розчосу,
чи не гнояться очі, чи не спостерігається у дитини нездужання (болить голова,
горло, в горлі нальоти, слинотеча та інше);
— планує освітньо-виховну роботу в групі відповідно до програми, вікових
та індивідуальних особливостей дітей, разом з іншим вихователем групи
складає перспективний та календарний план роботи згідно з діючими
вимогами та річного плану ДНЗ. Веде необхідну ділову документацію в
групі;
— надає допомогу інструктору з фізкультури та музичному керівнику у
проведенні занять з дітьми своєї групи;
— бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, свят,
розваг в ДНЗ;
— реалізує диференційований та індивідуальний підходи до вихованців, виявляє,
вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості,
створює оптимальні умови для розвитку здібностей дітей, формування всебічно
розвиненої особистості;
— працює в тісній взаємодії з сім’єю: проводить роз’яснювальну, консультативну
та пропагандистську роботу з питань виховання, навчання, оздоровлення дітей та
формування здорового способу життя в родинах вихованців;
— допомагає в одяганні та роздяганні дітей, виховує культурно-гігієнічні навички
під час харчування;
— забезпечує набуття дитиною досвіду, знань, умінь, навичок, необхідних
для навчання у школі, сприяє розвитку дитячої компетентності, готує дітей до
свідомого життя.
2351.2 — виконує завдання покладені на методичний відділ (групу), забезпечуючи
навчально-виховну та науково-методичну діяльність закладу освіти;
— забезпечує науковими, методичними та періодичними виданнями з питань
навчально-виховного процесу методичний відділ (групу);
— забезпечує своєчасну підготовку закладу освіти до початку навчального
року;
— бере участь у здійсненні поточного контролю за навчально-виховним та
науково-методичним обслуговуванням закладу освіти відповідно до вимог, норм
і правил безпеки життєдіяльності;
— забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші
приміщення закладу освіти науково методичними посібниками з техніки
безпеки та безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки навчально-виховного
процесу.
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Таблиця 2. Закінчення
5.

«Вчитель з початкової
освіти (з дипломом
молодшого спеціаліста)»

3310

— здійснює навчання і виховання молодших школярів, проводить уроки
та інші навчальні заняття у закріпленому за ним по розподілу навчального
навантаження класі, забезпечує під час занять належний порядок і
дисципліну;
— реалізує застосовувані у школі навчальні програми відповідно до навчального
плану, власного поурочного плану і розкладу уроків;
— забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки відповідно до вимог
державного освітнього стандарту;
— веде у визначеному порядку класну документацію, здійснює поточний
контроль відвідування та успішності учнів за прийнятою у школі системою,
виставляє оцінки у класному журналі й щоденниках учнів, своєчасно подає
адміністрації школи звітні дані;
— бере участь у визначеному порядку у підсумковій атестації учнів;
— замінює уроки тимчасово відсутніх учителів початкових класів за
розпорядженням адміністрації школи;
— бере участь у діяльності педагогічної ради школи і нарадах, що проводяться
адміністрацією школи;
— забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов, вживає заходів
щодо профілактики порушень постави, пониження гостроти зору, слуху,
втомлюваності дітей;
— визначає оптимальне співвідношення навчального навантаження,
змісту, характеру та обсягу домашніх завдань протягом тижня, доцільне
чергування протягом дня і тижня навчальних предметів, організовує роботу із
самообслуговування у приміщенні класу і контролює її;
— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами, наочністю,
іншим майном, приймає матеріальні цінності на відповідальне збереження за
документами, забезпечує збереження підзвітного майна;
— контролює забезпеченість кабінету медичними та індивідуальними засобами
захисту, наочністю з питань безпеки життєдіяльності;
— не допускає проведення занять, пов’язаних з небезпекою для життя і здоров’я
учнів та працівників школи з повідомленням про це заступника директора з
навчально-виховного процесу. Вносить пропозиції щодо поліпшення умов праці і
навчання для включення в угоду з охорони праці.

Неможливо не згадати й про працівників, які
допомагають вчителям. Асистенти й помічники вчителів входять до складу допоміжного
персоналу освітньої спільноти — так називають членів персоналу, які допомагають вчителю здійснювати освітню місію школи і сприяють
кращому здобуттю освіти дітьми з особливими
потребами (вади фізичного або розумового розвитку). Основні завдання і обов’язки такого
«Асистента вчителя» дивіться у Таблиці 3.
Крім того, КП містить такі професійні назви
робіт: «Перекладач-секретар сліпого вчителя
(викладача)» (код КП 2444.2), «Вчитель-логопед» (код КП 2340), «Помічник вчителя» (код КП
5131).
Які ситуації на практиці потребують взаємодії вчителя та інших працівників школи? Для
прикладу, наведемо декілька:
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Ситуація 1. Сестра медична повідомила, що
учень може безболісно піднімати руку не вище
рівня голови. Вчитель з’ясовує з сестрою медичною, які види діяльності цей учень може виконувати безпечно для себе. З огляду на це, вчитель
фізкультури під час виконання баскетбольних
вправ вносить зміни до деяких із них, щоб уникнути небезпеки під час їх виконання й таким чином
надати учню змогу виконати вимоги програми.
Ситуація 2. Психолог поінформував вчителя,
що одному з учнів важко пригадувати інформацію, яка подавалася лише в усній формі. Після
отримання такого сигналу вчителька змінила
спосіб подачі матеріалу, намагаючись застосовувати більше ніж один спосіб подачі матеріалу.
Ситуація 3. Асистент вчителя дав учителю інформацію про те, що учень важко розуміє завдання, які виконуються в класі. На основі
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Таблиця 3
Професійна
назва роботи
«Асистент вчителя»

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

3340

— працює у співпраці з учителями в організації інклюзивного навчання та виховання
дитини з особливими освітніми потребами (далі — ОП), батьками вихованця;
— бере участь у проведенні обстеження, спостережень щодо вивчення психофізичних
особливостей дитини;
— бере участь у розробці та реалізації індивідуального навчального плану учня з ОП;
— розробляє спільно із заступником директора та практичним психологом
календарно-тематичне планування корекційно-розвивальних занять на основі програм
загальноосвітнього навчального закладу для дітей з ОП відповідно до рішень керівництва;
— проводить корекційно-розвивальні заняття відповідно до затвердженого календарнотематичного планування та додаткового розкладу, затвердженого керівником закладу.
Під час своєї діяльності асистент вчителя повинен забезпечити:
— встановлення довірливих стосунків та позитивних стосунків з учнем з ОП;
— індивідуальний підхід (з урахуванням індивідуального навчального плану) до виконання
навчально-виховних завдань учнем під час його роботи разом з іншими учнями у класі;
— гнучкий розклад відвідування уроків залежно від стану здоров’я та психологічних
особливостей поведінки учня;
— мотивацію та заохочення учня з ОП до участі у навчально-виховному процесі;
— добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються,
враховуючи особливі освітні потреби учня відповідно до вказівок учителя;
— допомогу в усвідомленні умов завдань, які подаються вчителем, їх виконанні;
— формування, розвиток, мовлення учня з ОП — підтримку навчання учня, надаючи
пояснення та демонструючи навички, а також моделюючи належну поведінку в класі, щоб
закріпити знання, надані в класі вчителем;
— допомогу учневі у використанні наявних навичок у нових ситуаціях і умовах;
— використання спеціальних засобів, обладнання й технології;
— контроль за поведінкою учня з ОП під час навчально-виховного процесу, виконання
вимог безпеки життєдіяльності учня;
— ведення спостережень за навчальною діяльністю учня з ОП та об’єктивний запис
інформації щодо виконання учнем завдань та змін у його поведінці, повідомляти цю
інформацію вчителеві.

спостережень асистента вчитель склав і провів
кілька тестів, встановив проблему і потім так
спланував види діяльності та вправи, аби вони
відповідали і потребам даного учня.

Працівники
з дошкільного виховання
Поряд із школами недержавної сфери, в Україні діють й заклади дошкільної освіти, де ключову роль відіграють вчителі з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста)
(далі — вчителі з дошкільного виховання). Вони
повинні прийняти всіх дітей, які прийшли в групу, поспілкуватися з батьками на тему самопочуття вихованців. Якщо є скарги на здоров’я або
поведінка малюка викликає сумнів, вчитель з
дошкільного виховання повинен звернутися до
медпрацівника навчального закладу. Робота
працівників з дошкільного виховання є дуже
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важливою й відповідальною. Про основні завдання та обов’язки декого з них дивіться у Таблиці 4.
Як свідчить суспільна думка, навчальновиховна система приватної освіти у своїй діяльності реалізує принципи демократизації і гуманізації освітнього процесу, який у приватному
навчальному закладі побудований на основі
партнерства і співробітництва між педагогами,
батьками і учнями на основі цивілізаційних
морально-етичних норм. Звісно виникає чимало труднощів у становленні, але й попит на цей
вид послуг також існує. Є спротив бюрократів
від освіти, але є й стабільна частка громадян, що
хоче вчити своїх дітей силами більш кваліфікованих і відповідальних вчителів.
Адже власники приватних шкіл турбуються
про здоров’я малюків: у закладах регулярно проводяться обстеження дітей, при чому не тільки
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Таблиця 4
№
з/п
1.

2.

Професійна назва роботи

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

«Вчитель з дошкільного
виховання (з дипломом
молодшого спеціаліста)»

3320

«Помічник вихователя»

5131

— забезпечує умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні
обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяє розвиткові
здібностей дітей;
— настановленнями і особистим прикладом утверджує повагу до принципів
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму,
гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших
доброчинностей;
— виховує у дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних
традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України,
її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історикокультурного та природного середовища країни;
— готує дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
— додержує педагогічної етики, моралі, поваги гідності дитини;
— захищає дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
— бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їх вікових
та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту
дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та
можливостей дошкільного закладу;
— забезпечує гігієнічний догляд за дітьми;
— забезпечує охорону життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі;
— сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового
самообслуговування;
— під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує
збереження і зміцнення здоров’я дітей;
— бере участь у проведенні оздоровчо-профілактичних заходів, загартування
дітей;
— бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до
групи;
— до сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає
їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми;
— догодовує дітей, якщо є така необхідність;
— допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей,
підготовці до денного сну;
— виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

терапевтами, але і лікарями інших профілів.
У багатьох недержавних школах передбачена
посада логопеда і шкільного психолога. В будівлі
школи, як правило, є добре обладнаний спортзал, а нерідко — і басейн. Адміністрація приватної школи пильно стежить за якістю харчування
своїх вихованців, меню в їдальні збалансоване,
складене з корисних для зростаючого організму
страв. До того ж, приватні заклади освіти відрізняються досить високим рівнем дисципліни,
а вчителі суворо контролюють лексикон і шкідливі звички школярів. Але, звісно, найбільш вагомою перевагою можна назвати високий рівень навчання в приватних школах — за рахунок
грошей батьків адміністрація отримує можли-
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вість запрошувати педагогів з високою кваліфікацією. Учні приватних навчальних закладів починають вивчати іноземну мову з першого
класу, а за роки навчання опановують ще кілька
мов. Крім того, у недержавних школах регулярно проводяться факультативні заняття.
То ж, на нашу думку, майбутнє нашої європейської країни — за розвитком і розширенням
сфери приватної освіти. Будемо сподіватися, що
наша країна якнайшвидше здолає «дитячі хвороби» приватної школи і матиме нову, відповідну до вимог часу освіту.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Видавник:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України

від 5 листопада 2015 р. № 761-VIII

Про зовнішню трудову міграцію
Набуття чинності:
1 січня 2016 року

Остання редакція:
5 листопада 2015 року

Найсуттєвіше:
Цей Закон визначає таку категорію громадян, як трудові
мігранти, закріплює їхні права на належні умови праці,
соціальне страхування, винагороду за працю і відпочинок. Також цим Законом затверджено, що держава буде
сприяти створенню трудовим
мігрантам умов для здійснення грошових переказів в
Україну, зокрема в частині відкриття кореспондентських
рахунків банків України в іноземних банках та проведення
консультацій з основними міжнародними системами грошових переказів з метою зменшення комісійної винагороди
за здійснення переказу.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої
трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів)
і членів їхніх сімей.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) держава перебування — держава, на території якої трудовий мігрант здійснював,
здійснює або має намір здійснювати оплачувану діяльність, не заборонену законодавством
цієї держави;
2) зовнішня трудова міграція — переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням
державного кордону, з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування;
3) реінтеграція в суспільство — комплекс соціальних, правових, економічних та інших
заходів, спрямованих на сприяння адаптації в суспільстві трудових мігрантів і членів їхніх
сімей після повернення з держави перебування;
4) трудовий мігрант — громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме
оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави;
5) члени сім’ї трудового мігранта — особи, які перебувають з трудовим мігрантом у
шлюбі, діти та інші особи, які перебувають на його утриманні та є членами сім’ї відповідно
до Сімейного кодексу України.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на трудових мігрантів, які:
1) працюють на підставі трудового договору (контракту);
2) самостійно забезпечують себе роботою;
3) надають оплачувані послуги (виконують роботи);
4) здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування.
2. Дія цього Закону поширюється також на членів сімей трудових мігрантів.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) громадян України, які шукають притулок чи отримали притулок у державі перебування;
2) осіб, які здобувають освіту, професійну підготовку та підвищують кваліфікацію за
кордоном, зокрема в межах освітніх програм;
3) працівників дипломатичної служби та працівників інших органів державної влади, які
працюють у закордонних дипломатичних установах України;
4) осіб, відряджених підприємствами, установами та організаціями для виконання роботи в державі перебування.
Стаття 3. Законодавство про зовнішню трудову міграцію
1. Законодавство про зовнішню трудову міграцію складається з Конституції України,
цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері зовнішньої трудової міграції, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
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2. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України,
встановлено більш високий рівень гарантій ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору України.
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Стаття 4. Засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції
1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції базується на принципах забезпечення прав та
законних інтересів трудових мігрантів і членів їхніх сімей та здійснюється на засадах ефективного державного
регулювання процесів зовнішньої трудової міграції.
2. Держава забезпечує реалізацію передбачених у цьому Законі прав трудових мігрантів і членів їхніх сімей
незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Стаття 5. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції
1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється за такими напрямами:
1) здійснення ефективного державного регулювання зовнішньої трудової міграції;
2) забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їхніх сімей;
3) здійснення співробітництва з державними органами іноземних держав, міжнародними та громадськими
об’єднаннями, заінтересованими у вирішенні питань зовнішньої трудової міграції;
4) здійснення заходів із запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції;
5) створення умов для повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей;
6) посилення інституційної спроможності закордонних дипломатичних установ України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги трудовим мігрантам і членам їхніх сімей на території держави перебування;
7) провадження науково-дослідної та інформаційно-роз’яснювальної діяльності у сфері зовнішньої трудової
міграції;
8) удосконалення системи збирання та оброблення статистичної інформації про трудових мігрантів і членів
їхніх сімей, а також моніторингу стану зовнішньої трудової міграції;
9) сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх та мовних потреб трудових мігрантів і членів
їхніх сімей;
10) укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових мігрантів і членів їхніх сімей у державі перебування.
Стаття 6. Органи виконавчої влади, що забезпечують формування
та реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції
1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції в межах своїх повноважень забезпечують Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування.
2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції, є центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
Стаття 7. Міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої трудової міграції
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень забезпечують розвиток співробітництва у сфері зовнішньої трудової міграції з органами держави перебування та міжнародними організаціями.
Розділ III
ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ
Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист
1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист,
регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування згідно із законами України.
3. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються
умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні та
залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
5. Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяльність у державі перебування до набрання чинності
цим Законом, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових мігрантів та членів їхніх сімей.
Стаття 9. Право трудових мігрантів і членів їхніх сімей на освіту
та підтвердження результатів неформального професійного навчання
1. Загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, здобута трудовими мігрантами і членами їхніх
сімей за кордоном, визнається в Україні відповідно до законодавства.
2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на підтвердження результатів неформального професійного навчання відповідно до законодавства.
3. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на здобуття освіти в Україні відповідно до законодавства.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
освіти і науки, здійснює міжнародне співробітництво з питань освіти та забезпечує реалізацію конституційного
права на обов’язкову загальну середню освіту трудових мігрантів і членів їхніх сімей.
Стаття 10. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам
1. Закордонні дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їхніх
сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства.
2. Консульські установи України за кордоном на постійній основі здійснюють прийом громадян, надають
безоплатну консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і національного права іноземних країн.
Стаття 11. Діяльність в Україні утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів
1. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, мають право провадити свою діяльність
на території України відповідно до законодавства.
2. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, можуть здійснювати співробітництво з
центральними та місцевими органами виконавчої влади і міжнародними неурядовими організаціями відповідно до законодавства.
Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних
і мовних потреб трудових мігрантів
1. Держава сприяє задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
культури та мистецтва, державної мовної політики, забезпечує здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національно-культурного надбання українського народу за межами України.
Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їхніх сімей на інформацію
1. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання трудової міграції, інформації про умови виїзду та
працевлаштування за кордоном, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, умови міжнародних договорів України щодо трудової міграції та будь-якої іншої інформації, що підвищує рівень обізнаності громадян з питань працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють заходи з поширення інформації, передбаченої частиною першою цієї статті.
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Стаття 14. Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів
1. Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей шляхом здійснення
комплексу соціальних, правових, економічних та інших заходів, передбачених законодавством.
2. Відповідальним за реінтеграцію трудових мігрантів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну.
4. Для надання трудовим мігрантам можливості ознайомитися до їх повернення з держави перебування з
умовами повернення на запит заінтересованої особи надається інформація про:
1) можливості та умови працевлаштування в Україні;
2) допомогу, що надається для економічної реінтеграції;
3) збереження прав, набутих за кордоном у сфері соціального забезпечення;
4) загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
5) заходи, яких необхідно вжити для полегшення пошуку житла;
6) встановлення еквівалентності професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном, а також про будь-які
іспити, які необхідно скласти для забезпечення їх офіційного визнання;
7) встановлення еквівалентності освітніх кваліфікацій для надання дітям трудових мігрантів можливості
бути прийнятими до школи в той самий клас, який вони відвідували в державі перебування.
Стаття 15. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди,
заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування
1. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження здоров’я), регулюється законодавством
держави перебування та/або умовами трудового договору (контракту).
2. У разі смерті трудового мігранта, що сталася під час провадження ним трудової діяльності на території
держави перебування, перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до законодавства
за допомогою дипломатичних або консульських представництв України.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАЧУВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ ПЕРЕБУВАННЯ
Стаття 16. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування
1. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися:
1) органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України;
2) суб’єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону;
3) трудовим мігрантом самостійно.
2. У разі працевлаштування органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або суб’єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону,
трудовому мігранту перед від’їздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.
Проект трудового договору (контракту) викладається українською мовою та однією чи більше мовами, що
використовуються в державі перебування, і містить зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець,
зокрема щодо:
1) умов праці (у тому числі щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці), оплати праці (у тому
числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахувань із заробітної плати;
2) тривалості робочого часу і часу відпочинку, строку дії трудового договору (контракту) та умов його розірвання;
3) надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування;
4) відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової
непрацездатності;
5) репатріації трудового мігранта.
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Стаття 17. Обмін з державами перебування інформацією з питань зовнішньої трудової міграції
1. Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють з державами перебування
обмін інформацією з питань зовнішньої трудової міграції, зокрема про:
1) вимоги законодавства у сфері трудової міграції;
2) обсяг, напрями та динаміку трудової міграції громадян України;
3) стан ринку праці;
4) зразки документів, що видаються уповноваженими державними органами України чи іноземної держави та
підтверджують громадянство, посвідчують особу пред’явника, дають право на в’їзд або виїзд з держави і визнані
Україною, а також документів, що надають право на здійснення трудової діяльності в державі перебування;
5) виявлені канали незаконної зовнішньої трудової міграції та торгівлі людьми.
Стаття 18. Переказ коштів трудових мігрантів
1. Переказ коштів трудових мігрантів здійснюється відповідно до законодавства держави перебування та
законодавства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
2. Держава сприяє створенню трудовим мігрантам умов для здійснення грошових переказів в Україну, зокрема в частині відкриття кореспондентських рахунків банків України в іноземних банках та проведення консультацій з основними міжнародними системами грошових переказів з метою зменшення комісійної винагороди за здійснення переказу.
Стаття 19. Оподаткування доходів трудових мігрантів
1. Оподаткування доходів трудових мігрантів здійснюється в порядку та розмірах, встановлених державою
перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, під час розрахунку податків і зборів в Україні згідно з нормами, встановленими Податковим кодексом України.
2. Під час перебування за межами України трудовий мігрант зобов’язаний забезпечити повноту та своєчасність сплати податків і зборів за майно, розташоване на території України, що належить йому на праві власності
або перебуває в оренді, зокрема шляхом призначення уповноваженої особи.
3. Уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів реалізується відповідними міжнародними договорами України.
Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Стаття 20. Контроль та відповідальність за порушення законодавства щодо трудової міграції
1. Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства щодо трудової міграції.
2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень вживають заходів із запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції.
3. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі
ліцензії, виданої відповідно до закону, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або
фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію щодо зовнішньої трудової міграції, яка може спричинити
негативні наслідки для трудових мігрантів та членів їхніх сімей, несуть відповідальність згідно із законом.
4. Посадові особи несуть відповідальність за порушення цього Закону згідно із законом.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня
опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
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ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2015 р. № 731

Видавник:

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34,
ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2013 р., № 26, ст. 858; 2014 р., № 34, ст. 909) після цифр і
слова «852 гривні» доповнити словами і цифрами «, з 1 вересня 2015 р. — 1012 гривень».
2. Установити, що з 1 вересня 2015 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах:
1 тарифного розряду — 1378 гривень;
2 тарифного розряду — 1383 гривні;
3 тарифного розряду — 1393 гривні;
4 тарифного розряду — 1403 гривні;
5 тарифного розряду — 1413 гривень;
6 тарифного розряду — 1467 гривень;
7 тарифного розряду — 1558 гривень;
8 тарифного розряду — 1660 гривень;
9 тарифного розряду — 1751 гривня;
10 тарифного розряду — 1842 гривні;
11 тарифного розряду — 1994 гривні;
12 тарифного розряду — 2145 гривень;
13 тарифного розряду — 2297 гривень;
14 тарифного розряду — 2449 гривень;
15 тарифного розряду — 2611 гривень;
16 тарифного розряду — 2823 гривні;
17 тарифного розряду — 3036 гривень;
18 тарифного розряду — 3249 гривень;
19 тарифного розряду — 3461 гривня;
20 тарифного розряду — 3684 гривні;
21 тарифного розряду — 3896 гривень;
22 тарифного розряду — 4109 гривень;
23 тарифного розряду — 4321 гривня;
24 тарифного розряду — 4412 гривень;
25 тарифного розряду — 4564 гривні.

Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
3 жовтня 2015 року

Остання редакція:
16 вересня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою збільшено
з 1 вересня 2015 року посадові оклади (тарифні ставки,
ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей
бюджетної сфери.

3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних
державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних ор-
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ганів вжити заходів для запровадження з 1 вересня 2015 р. посадових окладів (тарифних
ставок, ставок заробітної плати) та здійснення виплати надбавок, доплат, премій у межах
передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних
коштів, забезпечивши при цьому зростання заробітної плати залежно від категорії в середньому: педагогічним, медичним працівникам — не менше як на 300 – 600 гривень, середньому медичному персоналу, працівникам соціального захисту, культури — не менше як на
300 – 400 гривень та іншим категоріям працівників окремих галузей бюджетної сфери.
4. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням
нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів
та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.
6. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати) та застосовується з 1 вересня 2015 року.

Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 73
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ЛИСТ
від 5 листопада 2015 р.
№ 23714/6/99-99-17-03-03-15

Видавник:

Щодо визначення відповідальної особи, яка зобов’язана сплатити податок
на доходи фізичних осіб, єдиний внесок та військовий збір
з суми середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, нарахований за рішенням суду
Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо визначення відповідальної особи, яка зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб, єдиний внесок та
військовий збір з суми середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні,
нарахований за рішенням суду, та в межах компетенції повідомляє таке.
Статтею 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами
іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.
Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу
України (далі — Кодекс), п. 163.1 ст. 163 якого визначено, що об’єктом оподаткування
платника податку є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який
складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.
Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу встановлено, що доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору
(контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент (нерезидент),
яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, та податковий агент (п. 162.1
ст. 162 Кодексу).
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Кодексу.
Так, згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, поняття якого визначено пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого
доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу.
Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у
пунктах 167.2 – 167.6 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за
цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього
розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.
Крім того, Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової ре-
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Державна фіскальна
служба України

Остання редакція:
5 листопада 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі, зокрема, роз’яснено, що саме роботодавець
є особою, відповідальною за
нарахування, утримання та
сплату (перерахування) до
бюджету податку з доходів у
вигляді заробітної плати, у
тому числі на підставі рішення суду.
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форми», який набрав чинності з 01.01.2015, оподаткування військовим збором подовжено
до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України (п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2
п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164
Кодексу включається, зокрема, дохід у вигляді заробітної плати, нарахований (виплачений)
платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
Ставка збору — 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10
розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у
порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Крім того, відповідно до п. 171.1 ст. 171 та пп. 1.5 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до
бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі
доходи на користь платника податку, у тому числі на підставі рішення суду.
Отже, роботодавець має виконати функції податкового агента щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходу у вигляді
середньої заробітної плати, нарахованої на підставі рішення суду за час затримки розрахунку при звільненні.
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування
і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, врегульовано
Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464).
Відповідно до ч. 7 ст. 7 Закону № 2464 Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 (далі — Перелік).
Пунктом 5 розд. I Переліку встановлено, що відшкодування, нараховані працівникам за
час затримки розрахунку при звільненні, не є базою нарахування єдиного внеску.

Голова
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ЛИСТ
від 26 жовтня 2015 р. № 5.2-32-1697

Щодо видачі листків непрацездатності на території проведення
антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
розглянула лист […] від 09.09.2015 р. N 234/8в, який надійшов від Міністерства соціальної
політики України, та в межах компетенції повідомляє.
Дійсно, п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» було визначено, що міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
місцевим державним адміністраціям необхідно було забезпечити до 1 грудня 2014 року
переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх
управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, до населених пунктів, на території яких органи державної
влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Переміщення здійснюється лише
тих бюджетних установ, підприємств та організацій, що у разі зміни місцезнаходження
зможуть забезпечити провадження своєї діяльності.
Відповідно до ст. 31 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі,
продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх
видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
До виконавчої дирекції Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду продовжують
надходити численні звернення комісій із соціального страхування підприємств, установ,
організацій, юридичних компаній щодо обміну довідок про тимчасову непрацездатність, що
були видані закладами охорони здоров’я Донецької та Луганської областей до 01.12.2014 р.,
на листки непрацездатності, видачі дублікатів листків непрацездатності, які залишились у
страхувальників, розташованих у районах проведення антитерористичної операції, або знищені чи втрачені під час бойових дій, та легітимності листків непрацездатності, виданих
після 01.12.2014 р. закладами охорони здоров’я, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
У свою чергу, виконавча дирекція Фонду неодноразово зверталася до Міністерства
охорони здоров’я України щодо цих питань та отримала відповідь (лист від 30.04.2015 р.
№ 3.14-19/760-15/13935), що Міністерство охорони здоров’я України не має можливостей
контролювати якість надання медичної допомоги, в тому числі видачу листків непрацездатності на території проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.
Відсутність контролю за правильністю видачі листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я на зазначених територіях як з боку Міністерства охорони здоров’я України,
так і Фонду, унеможливлює дотримання вимог законодавства для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.
Крім того, Міністерство охорони здоров’я України (лист від 28.09.2015 р. № 3.35-19/137415/31287) повідомило виконавчу дирекцію Фонду, що лікарсько-консультаційним комісіям
надано роз’яснення, як діяти відповідно до пп. 5.3.7 п. 5.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 09.04.2008 р. № 189. Тобто в кожному окремому випадку лікарсько-консультаційні комісії приймають рішення про видачу листка непрацездатності на підставі медичних документів, виданих закладами охорони здоров’я, що розташовані в населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Іншого чинним законодавством не передбачено.
Заступник директора
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Видавник:
Фонд соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Остання редакція:
26 жовтня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено, що
в кожному конкретному випадку лікарсько-консультаційні комісії приймають окремі рішення про видачу листка
непрацездатності на підставі
медичних документів, виданих закладами охорони
здоров’я, що розташовані в
населених пунктах Донецької
та Луганської областей, на
території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють
не в повному обсязі свої повноваження.

Т. Гайдук
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ЛИСТ
від 18 лютого 2015 р. № 1/11-2072

Видавник:
Міністерство освіти
і науки України

Остання редакція:
18 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено низку питань щодо оплати праці
педагогічних працівників навчальних закладів — зокрема, зазначено, що надбавки
за складність і напруженість
та за класність водію шкільного автобуса не пов’язані
одна з одною й можуть бути
встановлені одному працівникові як окремо, так і одночасно, а оплата праці сумісників
здійснюється за фактично
відпрацьовані години.

Щодо умов оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів
[...] в Міністерстві розглянули звернення [...] щодо умов оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів та інформуємо про наступне.
Перш за все слід зазначити, що умови оплати праці працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів (питання, які піднімаються у запиті Всеукраїнської молодіжної організації «Молодь проти корупції») визначені Інструкцією
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (зі змінами та доповненнями),
що затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56, та наказом Міністерства освіти і
науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р.
№ 1130/11410.
Щодо одночасної виплати водію шкільного автобуса надбавки
за складність і напруженість та за класність
Відповідно до вищезазначеного наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 працівникам навчальних закладів (в тому числі й водіям) можуть бути встановлені надбавки у розмірі до 50
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність і напруженість у
роботі.
Крім того, водії автотранспортних засобів мають право на встановлення надбавки за
класність: водіям II класу — 10 відсотків, водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
Зазначені надбавки жодним чином не пов’язані одна з одною і можуть бути встановлені
одному працівникові як окремо, так і одночасно. Обмеження щодо їх одночасного встановлення нормативно-правовими актами не передбачено.
Стосовно оплати педагогічної роботи,
яка виконана за сумісництвом
По-перше звертаємо увагу на те, що відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом, яке затверджене спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мінюсту від 28.06.93 р.
№ 43, сумісництво передбачає виконання роботи у вільний від основної роботи час. При
цьому тривалість роботи не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у
вихідний день.
Оплата праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за тарифікацією. Проте відповідно до пункту 5 зазначеного Положення оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.
Отже, оплата праці сумісників здійснюється за фактично відпрацьовані години. Вартість
години визначається відповідно до пункту 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, яка затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.05.93 р. за № 56.
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Щодо права директора міського ліцею викладати
в позашкільному навчальному закладі
Відповідно до раніше згаданого Положення про умови роботи за сумісництвом (наказ № 43)
керівні працівники не мають права працювати за сумісництвом, крім виконання педагогічної,
медичної, творчої та наукової роботи.
Тобто в даному конкретному випадку директор міського ліцею має право за сумісництвом займатися викладацькою діяльністю у позашкільному навчальному закладі у вільний
від основної роботи час.
Як повідомлялося раніше, тривалість його роботи не може перевищувати 4 годин на день
і повного робочого дня у вихідний день.
Проте відповідно до Переліку робіт, як не є сумісництвом (додаток до зазначеного Положення) здійснення викладацької роботи в обсязі 240 годин на рік з погодинною оплатою
не є сумісництвом. Її виконання дозволяється в основний робочий час без утримання заробітної плати за основною посадою.
Отже, директор ліцею має право здійснювати у позашкільному навчальному закладі викладацьку діяльність в обсязі 240 годин на рік з погодинною оплатою праці в свій основний
робочий час, а також за сумісництвом у вільний від основної роботи час та вихідні дні.
Стосовно права майстра виробничого навчання
в училищі здійснювати викладацьку діяльність
Умови оплати праці працівників галузі освіти, в даному конкретному випадку майстра
виробничого навчання училища, визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, яка затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.05.93 р. за № 56.
Згідно з пунктом 91 Інструкції працівники закладів освіти можуть вести викладацьку
роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше
2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують
повний посадовий оклад (ставку).
Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться
понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).
За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з
виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна
оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Заступник Міністра
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П. Полянський
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БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

ОПЛАТА ПРАЦІ

Робочі ситуації: підбиваємо
підсумки та складаємо плани
У кінці року прийнято складати плани на наступний рік. Бухгалтери також мають
«закрити рік» — провести річну інвентаризацію активів і зобов’язань, підбити підсумки на рахунках бухгалтерського обліку та відзвітувати перед держорганами.
У ході річної інвентаризації слід провести й інвентаризацію відпусток, а відтак відкоригувати резерв на оплату відпусток, про що наразі й поговоримо трохи докладніше. А в частині планів на майбутнє спробуємо спрогнозувати відповідь на нове
запитання, яким, на нашу думку, у наступному році зацікавляться ще більше кадровиків.

Проводимо
інвентаризацію відпусток
1. Невикористані відпустки.
На початку поточного року у статті «Резерв
відпусток: бухгалтеру потрібна допомога кадровика» (див. № 4 (88) за 2015 рік газети «Консультант Кадровика») ми розглядали питання
створення резерву на оплату відпусток. У цій
статті ми звертали увагу, що з 1 січня 2015 року
діють нові правила оподаткування прибутку
підприємств: об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними фінансової
звітності, а тому правильність визначення резерву відпусток може суттєво вплинути на розмір прибутку — об’єкт оподаткування податком
на прибуток.
Правильність визначення суми резерву на
оплату відпусток досягається шляхом його коригування на кінець звітного періоду, зокрема, в
ході річної інвентаризації активів та зобов’язань,
яка проводиться згідно з нормами Положення
про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України (далі — Мінфін) від 2 вересня 2014 р.
№ 879 (далі — Положення № 879). Суть коригування резерву на оплату відпусток полягає в
тому, щоб на кінець звітного періоду відобразити в обліку можливі витрати на оплату відпусток, які не використані працівниками протягом року і переносяться на наступні періоди.
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Так, у п. 8.2. розділу III Положення № 879
встановлено, що залишок забезпечення на
виплату відпусток, у т.ч. відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з
цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на
кількості днів невикористаної працівниками
підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до
законодавства.
Для цього слід визначити кількість невикористаних днів відпустки кожним працівником за
станом на кінець звітного періоду (року) і помножити отриманий результат на середньоденну
зарплату з урахуванням нарахованого єдиного
соціального внеску (далі — ЄСВ).
Отже, кадровикам також слід провести
інвентаризацію невикористаних днів відпустки кожним працівником за станом на
кінець року і подати інформацію до бухгалтерії. Нагадаємо, що резерв на оплату відпусток
створюється для оплати часу:
— основної відпустки;
— додаткової відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
— додаткової відпустки за особливий характер праці та інших додаткових відпусток, передбачених законодавством, зокрема відпустки,
передбачені для працівників, які мають дітей.
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Середньоденну зарплату визначають згідно з
нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 8 лютого 1995 р. № 100: фактично нараховану
зарплату за 12 місяців, що передують місяцю
коригування резерву (коригування роблять
станом на 31 грудня звітного, тобто наразі —
2015 року), ділять на кількість календарних днів
у такому періоді (за винятком святкових і неробочих днів).
Чим точніше буде визначено кількість днів
невикористаних відпусток, тим точнішим буде
результат.
2. Використані відпустки.
У Податковому кодексі України (далі — ПК) є
ще одна норма, що стосується використання резерву відпусток, в ході виконання якої бухгалтери захочуть задіяти кадровиків.
Пунктом 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПК встановлено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші
виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів
та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015
року відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.
Тут мається на увазі, що підприємство має
право включити до складу витрат залишок станом на 1 січня 2015 року резерву на оплату відпусток, який було сформовано у 2014 році, якщо
за його рахунок оплачуються відпустки працівників. Але як цю норму реалізувати практично,
на жаль, не дуже зрозуміло, що пояснюється наступним.
Залишок резерву на оплату відпусток, який
було сформовано у 2014 році, збільшив у бухгалтерському обліку витрати минулого року, а ПК
приписує ще раз їх збільшити у 2015 році. Сподіваємося, що бухгалтери отримають відповідні
роз’яснення від Мінфіну. Та все ж можна з впевненістю стверджувати, що тут не обійтися без
інвентаризації використаних працівниками у
2015 році відпусток за 2014 та попередні роки.
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Тобто, для того, щоб бухгалтерія могла у 2015
році врахувати у складі собівартості продукції, а
відтак зменшити об’єкт оподаткування податком на прибуток, витрати на оплату відпусток за
2014 та попередні роки, які працівники використали у 2015 році, потрібно знати скільки днів
таких відпусток було використано. За ті роки
було сформовано резерв на оплату відпусток,
залишок якого рахувався в обліку станом на
1 січня 2015 року, і його, в разі виконання норм
п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПК, слід зменшити.
Тому кадровикам потрібно бути готовим до
того, що бухгалтерія буде звертатися з проханням зробити вибірку про кількість днів
відпусток за 2014 та попередні роки, які працівники використали у 2015 році. Але їм у цьому можна й відмовити.
Справа в тому, що у разі надання працівнику
відпустки до бухгалтерії надається копія наказу
(або виписка з наказу) про її надання. А в наказі
вказано, за який період і якої тривалості надається відпустка. Тому інформацію про кількість днів відпусток за 2014 та попередні роки,
які працівники використали у 2015 році, бухгалтерія може віднайти самостійно.

Призов на строкову службу
На початку року і кадровики, і бухгалтери
стикнулися з проблемою оформлення трудових
відносин з працівниками, призваними на строкову військову службу.
Пам’ятаємо, що нова редакція ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII
(далі — Закон № 2232), яка набрала чинності
8 лютого 2015 року, гарантувала громадянам
України, яких призвано на строкову військову
службу, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку на
підприємстві (в установі, організації), незалежно від підпорядкування та форми власності. Але
п. 3 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю (далі —
КЗпП) в той час передбачав, що призов працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову
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працівника на військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, є підставою припинення трудового договору.
Тобто виникла правова колізія і довгий час не
було однозначної відповіді на питання, чи припиняти трудовий договір з працівником, призваним на строкову службу, а відтак — чи зберігати за ним середній заробіток.
Державна інспекція з питань праці на офіційному сайті розмістила роз’яснення, яке можна
зрозуміти й так, що з такими працівниками трудовий договір має припинятися. Хоча підприємства діяли по-різному: одні звільняли працівників, призваних на строкову службу, інші — не
звільняли, але середній заробіток не зберігали,
треті — не звільняли і зберігали середній заробіток.
І лише 11 червня 2015 року набрали чинності
зміни, внесені до ч. 2 ст. 39 Закону № 2232, якими на працівників, призваних на строкову військову службу, було поширено гарантії збереження місця роботи і середнього заробітку,
встановлені ст. 119 КЗпП. Залишалося не врегульованим лише питання компенсації середнього заробітку таких працівників з бюджету.
Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, затверджений постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 105 (далі —
Порядок № 105), до 12 листопада 2015 року не
передбачав компенсацію середнього заробітку
працівників, призваних на строкову військову
службу. Тому органи соціального забезпечення
відмовляли роботодавцям у компенсації виплаченого ними середнього заробітку, якщо ті його
зберігали працівникам, призваним на строкову
військову службу (і до 11 червня 2015 року, і пізніше). І ось уряд постановою від 4 листопада
2015 р. № 911 вніс зміни до Порядку № 105, поширивши його норми, зокрема, на громадян
України, яких починаючи з 11 червня 2015 року
було призвано на строкову військову службу.
Слідом за цим Міністерство соціальної політики України у листі «Про застосування постано-

№ 24 (108), 15 грудня 2015

ОПЛАТА ПРАЦІ

ви Кабінету Міністрів України від 04.11.2015
№ 911» від 12 листопада 2015 р. № 17211/0/1415/13 роз’яснило, що «відповідно до законодавства з 08.02.2015 р. зазначеній категорії громадян (призваними на строкову службу — прим.
авт.) 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».
Тому, якщо хтось припинив трудові відносини з призваними на строкову службу працівниками до 11 червня 2015 року, то варто їх
поновити і компенсувати працівникам середній заробіток, заявивши його до відшкодування з бюджету.

Новорічні подарунки для дітей
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, який діє з 1 січня 2015
року в новій редакції, не передбачено забезпечення органами соціального страхування підприємств, установ та організацій новорічними
подарунками для дітей працівників. Підприємства мають право (але не зобов’язані) забезпечувати дітей працівників новорічними подарунками самостійно за рахунок власних
коштів на умовах, передбачених колективними договорами або іншими локальними
актами — наказами, розпорядженнями
тощо.
У такому разі не буде зайвим нагадати, що
вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників відповідно
до п. 3.23. Інструкції зі статистики заробітної
плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5,
не входить до фонду оплати праці і не є об’єктом
обкладання ЄСВ. А відповідно до п. 165.1.39. ПК
до оподатковуваного доходу фізичних осіб не
включається вартість подарунків, якщо вона не
перевищує половини мінімальної заробітної
плати (в розрахунку на місяць), установленої на
1 січня звітного податкового року (у 2015 році —
609,00 грн), за винятком грошових виплат у
будь-якій сумі.
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Хоча такі подарунки і не підлягають оподаткуванню, та їх вартість включається до доходу
фізичних осіб і її слід відобразити в податковому
розрахунку за формою № 1 ДФ. Тому слід готувати відомості на видачу подарунків і подбати
про те, щоб всі одержувачі, зокрема сторонні
особи, які не є працівниками підприємства, надали ідентифікаційні коди для заповнення форми № 1 ДФ.

Запис до трудової книжки
демобілізованого працівника
Демобілізовані працівники досить часто звертаються до роботодавців з проханням внести до
трудової книжки запис про проходження військової служби під час мобілізації, на особливий
період. Чи потрібно це робити, а якщо потрібно,
то як? На жаль, однозначної відповіді на це питання немає й серед юристів та кадровиків наразі поширені три позиції: одні вважають, що
такий запис вносити не потрібно, інші — навпаки, схиляються до необхідності внесення такого
запису, а дехто дотримується думки, що запис
має бути внесено, але тільки за бажанням працівника (на кшталт запису про роботу за сумісництвом).
Позиція 1: запис не вноситься.
Пунктом 2.19. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, передбачено, що до трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим рядком
з посиланням на дату, номер та найменування
відповідних документів, зокрема, запис про час
служби у складі Збройних Сил України та інших
військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне
соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.
Оскільки за працівниками, призваними на
військову службу під час мобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із
бюджету середній заробіток (ст. 119 КЗпП), такий запис вносити до трудової книжки не правомірно.
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Позиція 2: запис вноситься.
Але чи можна вважати лише ці два факти —
збереження місця роботи і компенсацію із
бюджету середнього заробітку — такими, що
свідчать про те, що на таких працівників поширюється законодавство про працю і державне
соціальне страхування? Адже поняття «законодавство про працю» набагато ширше, ніж ці
два фактори. Тут можна вести мову і про
початок–закінчення робочого дня, доплати за
роботу у вихідні та святкові дні, право на відпустку тощо. Чи дотримуються ці та інші вимоги і гарантії «законодавства про працю» стосовно працівників, які проходять військову
службу під час мобілізації? Напевно ні. Несення військової служби регламентується статутами військової служби. Крім того, якщо ми порівняємо таке проходження працівниками
військової служби під час мобілізації і проходження ними військової служби за контрактом,
то ми помітимо суттєву різницю. Тому не можна однозначно стверджувати, що такий запис
робити не потрібно.
Позиція 3: запис вноситься за бажанням
працівника.
Працівники, призвані на військову службу
під час мобілізації, підлягають державному соціальному страхуванню. Проте в довідці форми
ОК-5 чи ОК-7 інформація про їх страховий стаж
за час служби відображена не буде. Їм страховий стаж зараховується на підставі довідки з
місця служби про грошове забезпечення. У той
же час ст. 2 Закону № 2232 встановлено, що
військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній
діяльності придатних до неї за станом здоров’я
і віком громадян України, іноземців та осіб без
громадянства, пов’язаній із обороною України,
її незалежності та територіальної цілісності.
Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового
стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
А тепер уявімо, що працівник з приватного підприємства перейде на роботу до державної
установи. Яким чином йому зарахують час військової служби до стажу державної служби?
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Ці аргументи вказують на те, що запис до трудової книжки демобілізованому працівнику на
його вимогу може бути внесено.
Наразі важко стверджувати, яка саме позиція
є правильною відповідно до законодавства,
оскільки саме воно й не дає однозначної відповіді на питання, чи слід вносити до трудової
книжки демобілізованого працівника запис
про проходження ним військової служби під час
мобілізації, на особливий період. Але у будьякому разі, якщо вважати, що такий запис зайвий і підприємство його внесе, то воно нічого не
порушить, а його наявність на трудову діяльність працівника жодним чином не вплине.
Якщо ж вважати, що такий запис обов’язковий,
але підприємство його не внесе, то воно пору-
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шить порядок ведення трудових книжок, а його
відсутність, можливо, вплине на трудову діяльність працівника. Тому набагато краще буде
внести цей запис (навіть якщо він і виявиться
зайвим), аніж не внести.
Таким чином, коли ми на початку статті говорили, що у кінці року прийнято підбивати підсумки і складати плани на майбутнє, то мали на
увазі й той факт, що наступний рік для нас буде
не менш цікавим на події ніж поточний, і у нас
вже є та ще з’явиться багато нових питань для
дослідження.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»

РЕКЛАМА
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Як організувати
корпоративний Новий рік
Відповідальні роботодавці намагаються піклуватися про свій персонал не лише в
будні, але й у свята. Варіант проведення корпоративного свята має переваги для всіх:
для співробітників це чудова можливість заощадити, для роботодавця — проявити
свою турботу про персонал. Якість відпочинку, як правило, не залежить від фінансового добробуту підприємства. Навіть маленькі фірми можуть організувати цікавий
корпоративний захід з обмеженим бюджетом. Попереду якраз чи не найкращий привід для цього — святкування Нового 2016 року. Завбачливі колективи підприємства
напевно вже визначилися з місцем, бюджетом і форматом святкування, але є й ті,
кому необхідно вирішити деякі організаційні моменти. Тому наразі ми й приділимо
увагу таким моментам, а також надамо кілька порад у створенні новорічного корпоративного свята.

Мета свята та план дій
Тут можливі два варіанти: звичайний банкет
або класичний корпоративний захід. У першому
випадку достатньо підібрати відповідний ресторан або базу відпочинку. У другому ж доведеться
попрацювати, адже мета справжнього корпоративу — формування і розвиток корпоративної
культури в цілому, згуртування колективу на
основі спільної ідеї. Хороше свято, звісно, має
свою ціну і як мінімум повинно дати результат,
принаймні в плані об’єднання колективу. Тому
на людину, яка виступає організатором подібного заходу покладається багато вимог, а отже,
треба бути готовим і до труднощів, і до непорозумінь і т.д.. Але якщо приділити належну увагу
певним моментам і дотримуватися плану, розділити частину обов’язків між іншими працівниками — можна отримати цілком відмінний результат.
При підготовці будь-якого заходу радимо
обов’язково скласти план дій. Для початку спробуйте дати відповіді на наступні питання:
— Яка мета проведення корпоративного заходу?
— Чи є у даного заходу певна тема?
— Чи обмежений бюджет?
— Чи необхідна Вам розважальна програма?
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— Чи можете Ви організувати захід самостійно, чи необхідно залучити сторонніх організаторів?
— Хто братиме участь у Вашому заході?
План корпоративу можна зобразити схематично, вказавши в ньому всі етапи з поділом на
підпункти, терміни їх виконання та відповідальних осіб. Детально прописаний план з одного
боку полегшує завдання — бачимо, що зроблено, а що ні, а з іншого — нові ідеї до нього вже
складно додати. Зупиніться на приблизному
сценарії, де містяться ключові моменти в певній
послідовності і з орієнтовним терміном виконання.
Зауважте, що проведення свята не менш відповідальний процес ніж сама його підготовка.
У процесі організації завжди можна виправити недоліки, а ось помилки під час проведення святкової програми відразу впадають в очі.
Таке можливо, наприклад, якщо запрошувати
ведучого або артистів «наосліп», тобто, не зустрічаючись з ними особисто і не обговорюючи
умов співпраці. Професійний ведучий повинен володіти хоча б мінімумом інформації про
діяльність вашого підприємства, корпоративну
культуру та про те, кого він буде розважати. Це
допоможе ведучому у спілкуванні зі співробіт-
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никами і створити справді святкову необтяжливу атмосферу.
Отже, пропонуємо ознайомитися з приблизним планом підготовки корпоративного
заходу:
— вибір місця святкування, варіанти його
оформлення;
— визначитись, в якому форматі буде організовано харчування;
— визначитись з кількістю і складом гостей;
— складання плану розваг, часу і порядку подачі страв;
— замовлення транспорту та організація паркувальних місць;
— перевірка наявності місць загального користування;
— організація вбиральні (у випадку, якщо ви
плануєте проводити свято на відкритому місці);
— визначення місця для гримерки артистів,
виїзної кухні й пункту охорони;
— перевірка сценарію на відповідність принципам корпоративної культури;
— погодження з фото- і відеооператором місця проведення зйомок;
— погодження використання піротехнічних
засобів з пожежною службою;
— укладення з організацією, що надає місце
для проведення корпоративу, письмового договору, де обумовлені всі основні обов’язки та
права сторін, включаючи послуги гардеробника, сантехніка, електрика тощо;
— закупка заохочувальних подарунків для
конкурсів;
— складання загального регламенту свята.

Кошторис витрат
Запитайте у свого директора, на яку суму розраховувати і чи припустимо вийти за рамки бюджету. Зазвичай, при щорічному складанні загального бюджету підприємства, в нього вже
закладається і певна сума на корпоративні заходи. Але краще заздалегідь узгодити з керівництвом усі фінансові питання, аби уникнути непорозумінь у подальшому. А у випадку, коли
кошти на святкування надають самі ж співробітники (є також варіант, коли частину витрат ком-
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пенсує підприємство, а певний відсоток покривають працівники) — слід узгодити, хто які суми
виділяє на проведення корпоративу.
Коли ви визначилися з розміром бюджету,
подальшим кроком буде складання кошторису
витрат. Організуєте ви свято своїми силами або
скористаєтеся послугами агентства, вам все
одно знадобиться кошторис витрат. Який би не
був розмах святкування, завжди є витрати, без
яких не обійтися (частування, напої тощо).
А ще є витрати необов’язкові, але покликані
зробити свято приємнішим (наприклад, карнавальні костюми, торт з символікою підприємства і т. п.). Тому краще скласти два кошториси — основний та додатковий. До основного
кошторису увійдуть обов’язкові витрати, а до
додаткового — ті «бонуси», які ви можете собі
дозволити.
Отже, розглянемо, що може включати кошторис святкових витрат:
Основний кошторис:
— оренда приміщення;
— банкет (страви, напої, обслуговування, посуд);
— привітання, подарунки або сюрпризи для
гостей;
— гонорар ведучого;
— розважальна програма (сценарій новорічного свята, концерт із залученням зірки естради, дискотека, танцювальні колективи і т. п.).
Додатковий кошторис:
— оренда транспорту, техніки, спортивного
спорядження;
— замовлення торта з символікою фірми;
— прокат театральних костюмів для маскараду або балу;
— естрадні або циркові номери;
— фірмова символіка на подарунках тощо.
До основного кошторису, залежно від характеру свята, можуть увійти й ті витрати, які за
інших обставин вважалися б додатковими. Наприклад, якщо ключовим моментом свята має
стати феєрверк, то витрати на нього слід включити до основного кошторису. Що ж до Нового
року, тут є обов’язкові специфічні статті витрат — придбання ялинки і ялинкових прикрас,
послуги Діда Мороза і Снігуроньки (або прокат
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костюмів цих персонажів, якщо їх ролі виконуватиме хтось з працівників).
Звідси виникає питання — на чому можна
заощадити? Якщо у вас є своє приміщення для
проведення свята, ви заощаджуєте на оренді
такого приміщення. Таким чином, з’являються
додаткові кошти на прикрашання. Можна не
залучати зірок естради чи якихось інших відомих людей, тим паче, якщо у вас невелике підприємство, можна влаштувати конкурс караоке
чи підібрати відповідну святкову музику, опитавши, наприклад, колег, щоб вони хотіли слухати на святі. На чому не варто економити, так
це на частуваннях й напоях (якщо співробітники лишаться голодними — ви почуєте багато
критики); на ведучому (на святі така людина не
просто зачитує вітальні тексти і проводить конкурси — вона є стрижнем всього свята, повинна задавати тон і підтримувати загальний настрій заходу); на подарунках (не лишайте когось
без подарунка, хай кожен співробітник відчує
себе невід’ємною і важливою частиною колективу, у подальшому він проявлятиме більше
лояльності до підприємства). Окремо потрібно
сказати про транспорт — таксі або автобусах на
замовлення, які привезуть гостей до місця святкування. Багато підприємств включають витрати на транспорт до складу основних і, на наш
погляд, чинять правильно. Адже ця послуга вказує на виявлення турботи підприємства про
свій персонал, і співробітники неодмінно її оцінять.
Тепер, коли ми спланували кошторис і маємо
уявлення про приблизні розцінки на святкові
послуги, ви повинні визначити остаточну суму
витрат на організацію корпоративного Нового
Року.

Місце проведення
Визначення місця проведення святкового
заходу вирішить одразу кілька питань і фінансових у тому числі. Найдешевший і простий варіант — свято в офісі. Мінус цього варіанта —
звична буденність. Проводити в одному і тому
ж місці робочі дні та свята досить нудно, а люди
хочуть різноманітності. Вечірка в ресторані вимагає великих фінансових вкладень, зате і ва-
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шим співробітникам вона більше запам’ятається. І напевно, вони довго не забудуть
масовий «новорічний» виїзд на базу відпочинку. Хоча це один з найдорожчих варіантів.
У будь-якому разі, де б ви не планували проведення корпоративу — плануйте заздалегідь.
У випадку, якщо ви все ж вирішили організувати повноцінний корпоративний захід з концертною програмою, дискотекою, іграми та розвагами — краще доручити цю справу фахівцям.
У них завжди під рукою кілька варіантів сценарію, база артистів, вони знають з якими труднощами можна стикнутися, а найголовніше — як
їх уникнути і впоратися з непередбачуваними
проблемами, що можуть виникнути в процесі
організації. Щоб обрати хороше івент-агентство
з організації різноманітних заходів, радимо переглянути їх сайт, ознайомитися з послугами і
безперечно зустрітися з менеджером особисто,
а також звернути увагу на такі факти:
— тривалість існування івент-агенства на
ринку даних послуг. Особливу увагу треба звертати на час, коли починається прийняття заявок
на проведення новорічних корпоративних заходів. Зазвичай, новорічні корпоративи починають планувати з осені;
— перегляньте список підприємств, які вже
замовляли новорічний корпоратив у конкретного івент-агенства. Рівень замовників багато про
що говорить, зокрема про рівень надання послуг;
— чи пропонує івент-агенство декорації, прикрашання приміщення, тобто чи в організацію
включається увесь спектр послуг чи щось не
враховується;
— незайвою буде можливість організації професійної фото- і відеозйомки;
— перелік пропонованих майданчиків для
проведення свята. Банкетні зали повинні бути
не лише урочистими і затишними, але й транспортно доступними;
— попросіть приклади сценаріїв проведених
новорічних заходів.

Сюжет для новорічного заходу
Теми для новорічних корпоративів можуть
бути такими ж як і на інших корпоративних свя-
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тах, але стилізовані саме до новорічної теми. Під
час обрання програми необхідно враховувати:
— чисельність колективу;
— середній вік;
— кількість жінок і чоловіків;
— наявність в колективі активних і творчих
людей.
Найкраще заохотити до вибору теми самих
співробітників: особиста участь на стадії планування і генерування творчих ідей підвищує рівень залученості й причетності, що, у свою чергу, є хорошим об’єднуючим і консолідуючим
фактором. Якщо ж ви обмежені в часі, не обов’язково придумувати все з нуля, зараз існує багато прикладів готових сценаріїв, які ви можете
використати і узгодити зі своїм колективом. Зокрема, заманливо виглядають теми про зиму зі
сніговиками, гіркою та санчатами, ще є тема
для новорічного корпоративу в Скандинавському стилі — з риболовлею. Можна пограти в Лапландію і знайти затишне місце Діда Мороза або
врятувати Снігуроньку від злого троля. Найбільшою популярністю користуються такі сюжети
для корпоративних свят:
— премія «Оскар» — нагородження співробітників у різних номінаціях;
— спортивний — змагання, олімпіади, пейнтбол, боулінг та інші розваги, пов’язані зі спортом;
— вечірки з національним характером —
українська, грузинська, японська і т. д.;
— за мотивами різноманітних фільмів, телепередач, казок;
— бал-карнавал — костюмований вечір, а тематика костюмів може бути різноманітною.
Також серед інших тем: гангстерська вечірка
у стилі 20-х, дискотека 80 – 90-х або вечіркаподорож.
Вибір лишається за вами, головне, щоб всі
мали змогу дотриматися дрес-коду такої вечірки. І звісно, орієнтуйтеся на потреби і запити
всього колективу, щоб цікаво і весело було не
лише кільком працівникам.

Чи потрібен сценарій?
Прийнято вважати, що тільки дитячі свята повинні проходити за певним сценарієм. Сценарій
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це свого роду, той самий план дій, але розважального характеру з послідовно описаними
подіями. Це допоможе дотримуватися певної
послідовності і часу, та створить святкову атмосферу. Будь-який захід, а ми говоримо саме про
новорічний корпоратив, не повинен обмежуватися розмовами ведучого, привітаннями керівництва і музичним супроводом. Доречно включити ігри, розіграші, вікторини, новорічні
сценки, тобто створити видовище. Буде добре,
якщо основна ідея сценки буде якимось чином
перегукуватися з тим, чим займається ваше підприємство, або обіграти певні особливості якихось співробітників чи робочі ситуації. Всім буде
приємно усвідомлювати, що сценарій був написаний саме для свята у вашій компанії.
Як вже зазначалося, у сценарії головне врахувати специфіку підприємства, його структуру,
а головне — стать і вік співробітників та запрошених гостей. З одного боку, Новий рік — це
одне з найвеселіших свят, з іншого — важливо
не перестаратися з веселощами. Та й за часом
подібні заходи тривають тільки кілька годин, й
необхідно якось рівномірно розподілити час для
всіх етапів свята:
1) Привітання / реєстрація / вручення сувенірів;
2) Інформування про програму заходу і розсаджування гостей за столиками;
3) Шоу-програма;
4) Банкет / привітання;
5) Заключна частина.
Сама шоу-програма може бути наповнена залежно від побажань і можливостей — виступи
співаків, танцювальних колективів, всілякими
шоу артистів оригінального жанру — барменшоу, шоу барабанщиків. І банкет може бути або
за столиками, або у формі фуршету й супроводжуватися роботою ведучого. Звичайно, що незамінні персонажі Нового року — Дід Мороз і
Снігуронька. Їх можна запросити або обрати на
їх ролі когось серед співробітників — але це
мають бути активні, творчі люди, які не бояться
виступати на публіці, обговоріть з ними ролі і
обов’язково кілька разів прорепетируйте. В офіційній частині слід передбачити привітання
співробітників підприємства керівництвом. Також в офіційній промові найчастіше містяться

41

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

цифри з досягненнями і прогнозами, нагородження кращих фахівців компанії, найбільш
лояльних клієнтів, генеральних партнерів і т.д..
Та не забувайте, що новорічний корпоратив, це
не лише підбиття підсумків діяльності компанії,
а ще й відпочинок, і у присутніх має бути достатньо часу і для спілкування, і для танців, і для
ігор, і для банкета.
Окремої уваги заслуговує роль керівника
підприємства на корпоративному заході. Основна вимога — це його присутність. Тільки так
можна згуртувати колектив, довести йому що
ви команда, адже заради цього і проводиться
корпоративний захід. Керівник не повинен
займати позицію спостерігача. Треба, щоб він
брав участь у конкурсах разом із співробітниками або хоча б особисто нагороджував переможців.

Що робить ведучий
на корпоративному святі?
Ведучий — це головна людина вечора. Якого
ведучого ви запросите, так ваше свято і пройде.
Тому приділіть особливу увагу вибору цієї людини або групи людей.
На роль ведучого корпоративного свята варто
запрошувати веселих неординарних людей,
здатних перетворити нудний шаблонний корпоративний захід на незабутнє шоу. Хороший ведучий на короткий час стає невід’ємною частиною компанії, її душею, навколо нього і під його
контролем розгортаються заплановані за сценарієм різні ситуації.
Подумайте, якої статі, віку та соціального
статусу буде більшість учасників свята, і, виходячи з цього, вибирайте ведучого. Так, клоун
для дитячих ранків навряд чи підійде жіночому колективу, а солідний весільний тамада не
сподобається колективу, де більшість становлять молоді чоловіки. Важливим критерієм вибору також є бюджет, виділений на гонорар
ведучого.
Першочергове завдання ведучого корпоративного свята полягає у створенні і підтримці
вільної та доброзичливої атмосфери, в якій навіть незнайомі один з одним гості зможуть відчути себе комфортно і трохи розслабитися.
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Тому ведучий корпоративного свята повинен
бути товариським і добрим. Він повинен уміти
так би мовити «відчувати» колектив, вгадувати,
яких тем не варто торкатися, і плавно виходити
з будь-якої складної ситуації, переводячи її на
жартівливий манер.

Новорічні подарунки
Ми вже зазначали, що не варто економити
на подарунках. У Новий рік подарунки повинні
отримати всі. І краще, якщо вони будуть рівноцінні для всіх співробітників і керівництва в
тому числі. Це говорить про певний рівень корпоративної культури. Можливо, це будуть недорогі настільні годинники, сертифікати у сфері послуг, футболки з рекламними написами
або папка для паперів. Всі ці дрібнички допоможуть співробітникам відчути себе частиною
колективу, де їх здібності і таланти високо цінують.
Вітальні листівки партнерам по бізнесу та великим клієнтам — необхідний елемент ділового
етикету. Окремо привітати безпосередньо тих, з
ким доводиться працювати. Можна відправити
сувеніри з символікою підприємства поштою,
але краще вручити їх особисто.
Безсумнівно, стимулом до роботи стануть премії за підсумками року. Отримавши таку винагороду, співробітники після Нового року з інтересом повертаються на роботу.
Не варто забувати і про дітей підлеглих. Купити квитки на новорічну виставу та солодкі подарунки — справа не надто клопітка і дорога,
зате і батьки, і діти залишаться задоволені.
Нехай підлеглі зрозуміють, що найкращий
новорічний подарунок — можливість працювати на вашому підприємстві, де цінять кожного.
І як тільки вони це усвідомлять за допомогою
компліментів, подарунків, премій та інших знаків уваги, це стане запорукою успішної діяльності вашого підприємства у новому році. Щасливого Нового року та успіхів у бізнесі!

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

Чи потрібно виплачувати грошову компенсацію за невикористану
щорічну відпустку, якщо працівника звільнено внаслідок
незадовільних результатів випробування?
Так, потрібно.
Згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) у період випробування
на працівників поширюється законодавство про
працю. Отже, прийняття на роботу слід оформляти відповідно до законодавства, а умова про
випробування має бути застережена в наказі
про прийняття на роботу. Тобто трудові відносини з працівником починаються з першого
дня його роботи, а не після закінчення строку випробування. У разі відсутності працівника
протягом строку випробування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
У разі, якщо протягом строку випробування
встановлено невідповідність працівника роботі,
на яку його прийнято, роботодавець протягом

цього строку вправі розірвати трудовий договір
за ст. 28 КЗпП.
Також у ст. 24 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) передбачено, що в разі звільнення
працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Грошова компенсація
за зазначені невикористані відпустки виплачується в обов’язковому порядку незалежно
від підстав звільнення працівника.
До речі, у разі звільнення за ст. 28 КЗпП працівнику, за його бажанням, може бути надана
не грошова компенсація, а безпосередньо невикористана відпустка з наступним звільненням
(ст. 3 Закону № 504). За таких обставин звільнення має бути проведено в останній день відпустки.

Працівник подав заяву про звільнення, але наприкінці тижня повідомив, що він
«передумав» — чи має право він відкликати свою заяву, враховуючи, що ми вже
знайшли людину на його посаду?
Так, може, але лише за умови, що це була
заява про звільнення за власним бажанням, а
не угодою сторін.
Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право розірвати договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або
уповноважений ним орган письмово за два
тижні.
Але зазначений двотижневий термін може
бути скорочено, якщо заява працівника про
звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, а
саме у випадку:
— переїзду на нове місце проживання;
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— переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
— вступу до навчального закладу;
— неможливості проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
— вагітності;
— догляду за дитиною до досягнення нею
чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
— догляду за хворим членом сім’ї відповідно
до наданого медичного висновку або інвалідом
І групи;
— виходу на пенсію;
— прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
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У даній ситуації власник або уповноважений
ним орган зобов’язаний розірвати трудові відносини в певний строк, зазначений у заяві, і видати наказ, у якому причини й дата звільнення
мають бути чітко сформульовані.
Водночас, працівникові дається право відкликати раніше подану заяву про звільнення за
власним бажанням, що є безумовним правом
працівника.
Працівник може відкликати заяву про звільнення до настання двотижневого строку, зафіксувавши факт подання такої заяви власникові
або уповноваженому ним органу, наприклад, вислати поштою або написавши заяву про відкликання заяви про звільнення та офіційно її зареєструвавши у канцелярії (відділі кадрів тощо).
Проте можливість відкликання своєї заяви
про звільнення залежить від того, яка підстава
звільнення вказана.
У разі, коли працівник просить звільнити його
за власним бажанням і в заяві не вказує дату

звільнення, він повинен відпрацювати два тижні, протягом яких він має право змінити своє
рішення і залишитися на роботі.
Якщо працівник після закінчення попередження про звільнення не залишив роботу і не
вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за раніше
поданою заявою, крім випадку, коли на його
місце вже запросили працівника в порядку
переведення з іншого підприємства.
У разі, коли в заяві працівника про звільнення
з роботи за власним бажанням вказана дата
звільнення (в передбачених законом випадках),
відкликати заяву можна тільки до цієї дати.
При розірванні трудового договору відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП — за угодою сторін, коли з
пропозицією однієї сторони про припинення
трудового договору погоджується друга сторона, вважається, що згоди про припинення трудового договору досягнуто, і при звільненні за
угодою сторін відкликання заяви неможливо.

На нашому підприємстві працює всього 16 працівників, але у зв’язку
з їх невеликою зайнятістю двоє з них бажають перейти на інше
місце роботи як основне, але залишитися в нас працювати за сумісництвом.
Чи можемо ми внести зміни до штатного розпису, щоб кількість деяких
штатних одиниць була менше одиниці — 0,5?
Так, можете.
Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу
України підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Розроблення штатного розпису має здійснюватися на
основі внутрішніх організаційно-нормативних
документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог
нормативно-правових актів, зокрема, Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандатрту України від 28 липня 2010 р. № 327 (назви посад і професій мають
відповідати назвам у Класифікаторі).
Штатний розпис затверджується роботодавцем на поточний рік. Протягом року до штатного
розпису може бути внесено зміни в разі введення
(виведення) штатних одиниць, змін розміру по-
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садових окладів, а також змін суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, категорій тощо). Зміни
до штатного розпису вносяться на підставі наказу роботодавця, в якому повинні бути висвітлені
причини внесення цих змін (введення нових
штатних одиниць, зміни розмірів оплати або істотних умов праці). Загалом, кількість і періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежена, але доцільно було б
враховувати перспективи розвитку підприємства. Якщо зміни незначні, то для їх внесення до
штатного розпису достатньо видати наказ, що
містить підставу для таких дій (штатний розпис
можна не переробляти), а коли істотно змінюється структура підприємства чи більшість
посадових окладів, доцільно видати наказ про затвердження штатного розпису в новій редакції.
У штатному розписі підприємства обов’язково повинні бути затверджені посади
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основних працівників і посади, на які приймаються сумісники. Щодо питання, яке Вас
турбує, то оскільки чинними нормативним актами не передбачено будь-якої нижньої межі кількості штатних одиниць, то у графі «Кількість
одиниць» штатним розписом за посадою сумісника може бути передбачена як одна штатна
одиниця, так і 0,5 штатних одиниці, або ще
менше. Наприклад, на одну одиницю можна
оформити одного працівника, а можна і двох сумісників на 0,5 ставки. А от утворювати так звані

подвійні назви на кшталт «бухгалтера-касира» не
варто: це не лише суперечить Класифікатору, а й
порушує вимоги КЗпП. Адже в такому разі це не
сумісництво, а суміщення професій (виконання
працівником на тому ж підприємстві разом зі
своєю основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією чи посадою). За таких обставин до штатного
розпису слід ввести обидві посади, а співробітникові, що їх поєднує, необхідно доплачувати за суміщення професій (посад) на підставі ст. 105 КЗпП.

Чи можна до Положення про преміювання включити надання
премії працівникам, які протягом року не перебували
на лікарняному?
Так, можна.
Премія — це основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів,
визначеними підприємством.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) визначено, що премія включається до
структури заробітної плати. Проте вона відноситься до категорії заохочувальних та компенсаційних виплат, які прямо не передбачені актами
чинного законодавства про оплату праці і провадяться понад встановлені зазначеними актами
норми.
Згідно із ст. 15 Закону № 108 форми і системи
оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Крім того, ст. 91 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть
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встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги
для працівників.
Отже, законодавство надає право роботодавцю самостійно визначати умови та розміри преміювання, зокрема, шляхом розробки й затвердження Положення про преміювання.
У такому Положенні визначається коло
працівників, на яких поширюється чинність
преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників,
строки її виплати. Вибір показників і умов преміювання здійснюється з урахуванням тих виробничих завдань, що стоять перед кожним
структурним підрозділом, юридичною особою
в цілому.
Положення про преміювання може визначати конкретні показники та обставини, за яких
працівникам виплачується премія. Одним із таких показників може бути відсутність у працівника протягом року лікарняних, засвідчених у
встановленому законом порядку.
Відповідно до ст. 29 КЗпП роботодавець до
початку роботи за укладеним трудовим договором зобов’язаний, зокрема, роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під підпис про умови праці, а також
ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним
договором.
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Таким чином, у разі якщо працівник під час
прийняття на роботу або згодом пристав на
умови праці, зокрема стосовно критеріїв преміювання, роботодавець має право застосовувати Положення про преміювання відносно цього працівника.

Виходячи з викладеного, роботодавець може
у встановленому законом порядку включити до
Положення про преміювання таку умову її виплати як відсутність у працівника лікарняних
протягом року чи іншого певного періоду.

Під час переїзду до іншого приміщення якимось чином було
загублено декілька трудових книжок працівників — що робити
за таких обставин?
Видати дублікати трудових книжок.
Відповідно до ст. 48 Кодексу законів про працю України, Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58)
трудова книжка є основним документом про
трудову діяльність працівника, а відтак документом, що підтверджує стаж роботи.
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, у т. ч. про час роботи на конкретному підприємстві, в установі, організації
трудовий стаж підтверджується на підставі інших документів, виданих за місцем роботи,
служби, навчання, архівними установами, а в
окремих випадках — показаннями свідків.
У випадку, якщо громадянин загубив трудову
книжку (вкладиш до неї), він зобов’язаний негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи.
Не пізніше 15 днів після поданої заяви, а в разі
ускладнення — в інші строки власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу
трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» в правому верхньому
кутку першої сторінки.
У такому ж порядку оформляється дублікат
трудової книжки у разі, якщо вона була загублена чи знищена (наприклад, під час пожежі) на
підприємстві.
Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї
заповнюється за загальними правилами. У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про на-
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городження» і «Відомості про заохочення» при
заповненні вносяться записи про роботу, а також про нагородження і заохочення за місцем
останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
Якщо працівник до влаштування на підприємство вже працював, то при заповненні дубліката трудової книжки в розділ «Відомості про
роботу» у графу 3 спочатку вноситься запис про
загальний стаж його роботи до влаштування на
це підприємство, який підтверджується документами.
Загальний стаж роботи записується сумарно,
тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.
Після цього загальний стаж, підтверджений
належно оформленими документами, записується по окремих періодах роботи в наступному
порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу; до графи 3 вноситься найменування
підприємства, де працював працівник, а також
цех (відділ) і посада (робоче місце), на яку його
було прийнято. Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за
суміщенням професій провадиться за бажанням
працівника.
Якщо з наданих працівником документів вбачається, що він переводився на постійну роботу
на тому ж самому підприємстві, то про це робиться відповідний запис.
Після цього у графі 2 записується дата звільнення, а в графі 3 — причина звільнення, якщо
у поданому працівником документі є такі дані.
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У тому разі, коли документи не містять повністю зазначених вище даних про роботу у минулому, в дублікат трудової книжки вносяться
тільки ті дані, що є у документах.
У графі 4 зазначаються дата і номер документа, на підставі якого до дублікату внесено записи. Оригінали документів про роботу після
оформлення дубліката трудової книжки, вкладишу до неї, повертаються працівникові.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язані сприяти працівникові в одержанні документів, що підтверджують стаж його роботи, що
передував теперішньому працевлаштуванню. Для
отримання документів про роботу працівни-

кові слід звернутися за попередніми місцями роботи з метою отримання копій наказів про прийняття на роботу, переведення та звільнення, а
також довідки про роботу.
У разі якщо підприємство, установа, організація на теперішній час ліквідоване, документи
про роботу можна отримати у архівній установі
за місцем державної реєстрації ліквідованого
підприємства.
Також варто зауважити, що якщо трудова
книжка працівника загублена підприємством
внаслідок стихійного лиха або з інших причин,
то йому видається дублікат трудової книжки без
стягнення її вартості.

Чи мають працівники право на додаткову оплачувану
відпустку за роботу на комп’ютері?

Так, мають.
Міністерство праці і соціальної політики
України в листі від 12 березня 2007 р. № 40/13/
133-07 пояснює, що всім працівникам (у тому
числі бухгалтерам, інженерам, програмістам та
іншим спеціалістам), які працюють на електронно-обчислювальних машинах, до яких відноситься і персональний комп’ютер, і яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими актами законодавства, надається щорічна
додаткова оплачувана відпустка за особливий
характер праці.
Якщо такі працівники працюють на комп’ютері не менше половини тривалості робочого дня, їм надається право на таку відпустку
тривалістю до чотирьох календарних днів згідно
з підрозділом «Інші види виробництв» розділу
ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» (п. 58) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана
з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в
особливих природних і геологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає
право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постано-
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вою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290. Статтею 8 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/
96-ВР передбачено, що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або
трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
У розрахунок часу, що дає право працівнику
на таку відпустку, зараховуються дні, коли він
фактично був зайнятий на роботах з особливим
характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників
цих виробництв, цехів, професій, посад.
Облік часу, відпрацьованого в зазначених
умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом. Наприклад, працівнику, зайнятому роботою на комп’ютері протягом
всього робочого дня, додаткову відпустку в колективному договорі може бути встановлено
тривалістю 4 календарні дні, а працівникові,
який зайнятий цією ж роботою, наприклад,
4 години в день — тривалістю 2 календарні дні.
Перелік посад працівників, яким надається додаткова відпустка за особливий характер праці
та інші додаткові відпустки, зазвичай наводиться в додатках до колективного договору.
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Матеріали, опубліковані в газеті «Консультант Кадровика» у 2015 році
Що день прийдешній нам готує?
№№ 1 – 6, 9 – 10, 12 – 16, 18 – 24
Трудовий кодекс
Прийняття на роботу за правилами
Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 1 (85)
Прийняття на роботу
за правилами Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 2 (86)
Строковий трудовий договір за
Трудовим кодексом
Анжеліка Домбругова, № 3 (87)
Переведення на іншу роботу:
норми Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 5 (89)
Відсторонення від роботи: підстави
та правила Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 6 (90)
Припинення трудових відносин
за погодженням сторін:
приписи Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 7 (91)
Звільнення за ініціативою працівника: принципи Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 9 – 10
(93 – 94)
Загальні умови надання відпусток
за правилами Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 12 (96)
Робочий час працівників: правила
Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 13 (97)
Індивідуальні трудові спори за
правилами Трудового кодексу
Анжеліка Домбругова, № 17 (101)
Трудові правовідносини
Понаднормова робота: випадки
залучення
Ігор Татарінов, № 1 (85)
Звільнення «пільговика»:
обмеження та послідовність дій
Ігор Татарінов, № 2 (86)
Охорона праці жінок:
гарантії та пільги
Ігор Татарінов, № 3 (87)
Соціальні відпустки
для працюючих жінок
Ігор Татарінов, № 4 (88)
Відсутність запису про звільнення
у трудовій книжці
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Сергій Кравцов, № 5 (89)
Прийняття на роботу іноземців
та осіб без громадянства
Ігор Татарінов, № 7 (91)
Пільги у сфері праці
для ветеранів війни
Олександр Клименко, № 7 (91)
Атестація працівників:
правила проведення
Ігор Татарінов, № 8 (92)
Приймаємо на роботу
працівника-фрілансера
Ігор Татарінов, № 11 (95)
Представництво інтересів
роботодавця в суді
Ігор Татарінов, № 14 (98)
Стажування працівника
за кордоном
Ігор Татарінов, № 15 (99)
Конфліктні працівники:
«застережні» заходи у разі
їх звільнення
Олександр Клименко, № 16 (100)
Злиття підприємств:
правила оформлення
Ігор Татарінов, № 18 (102)
Зміна роботи працівника:
порядок дій та документальне
оформлення
Олександр Клименко,
№№ 19 (103) – 20 (104)
Відмова профспілки у наданні
згоди на звільнення:
чи потрібно її обґрунтовувати?
Олександр Клименко, № 21 (105)
Матеріальна відповідальність
працівників: обмежена, повна,
підвищена
Олександр Клименко, № 22 (106)
Договір про повну матеріальну
відповідальність:
з ким укладати та як оформлювати
Олександр Клименко, № 23 (107)
Колективна матеріальна
відповідальність:
як її запровадити
Олександр Клименко, № 24 (108)
Кадрове діловодство
Положення про структурний підрозділ підприємства
Тимур Алієв, № 1 (85)

Правила користування
службовим автомобілем
Тимур Алієв, № 2 (86)
Кадрова політика підприємства
Тимур Алієв, № 3 (87)
Положення про добір персоналу
Тимур Алієв, № 4 (88)
Положення про адаптацію
персоналу
Тимур Алієв, № 5 (89)
Демобілізація працівників:
що потрібно знати кадровикам
Ірина Примак, № 6 (90)
Положення про кадровий
резерв
Тимур Алієв, № 6 (90)
Положення про навчання
персоналу
Тимур Алієв, № 7 (91)
Положення про навчальний центр
Тимур Алієв, № 8 (92)
Положення про робочий час
Тимур Алієв, № 9 – 10 (93 – 94)
Положення про проведення
атестації працівників
Тимур Алієв, № 11 (95)
Положення про преміювання
Тимур Алієв, № 12 (96)
Кодекс ділової етики
Тимур Алієв, № 13 (97)
Положення про систему
управління охороною праці
Ірина Примак, № 14 (98)
Запити і звернення у роботі
кадровика
Олександр Клименко, № 15 (99)
Внутрішній аудит кадрового
діловодства
Андрій Бутусевич, № 15 (99)
Положення про комерційну
таємницю
Ірина Примак, № 16 (100)
Штатний розпис:
споріднені документи
Олександр Клименко, № 17 (101)
Штати, штатний розпис, штатна
чисельність: як не заплутатися у
термінології?
Олександр Клименко, № 18 (102)
Положення про ведення табеля
обліку використання робочого часу
Ірина Примак, № 19 (103)

«Робочі» ситуації:
погляди бухгалтера і кадровика
Дмитро Кучерак, № 20 (104)
Військовий облік: обов’язки підприємств
Ірина Примак, № 21 (105)
Звітність відділу кадрів у січні 2016
Ірина Примак, № 23 (107)
Професійна класифікація
Кадри вирішують…
якість продукції
Олександр Носіков, № 1 (85)
Оптимізація штату персоналу:
структура, кількість,
підпорядкованість
Сергій Кравцов, № 2 (86)
Зміна № 2 до Класифікатора професій: що нового?
Олександр Носіков, № 3 (87)
Щоб фінанси не «співали»,
а працювали!
Олександр Носіков, № 5 (89)
Автотранспорт: кадри для малого
та середнього бізнесу
Олександр Носіков, № 7 (91)
Технічний і господарський персонал: хто є хто на підприємстві
Сергій Кравцов, № 8 (92)
У саду та на городі — кадри діють,
земля — родить
Олександр Носіков,
№ 9 – 10 (99 – 94)
«Продати все!» — який персонал
у сфері роздрібної торгівлі на це
здатен?
Олександр Носіков, № 11 (95)
«П’ятизірковий» персонал готелів
Олександр Носіков, № 12 (96)
Кадри для приватної медичної
клініки
Олександр Носіков, № 14 (98)
Кадри для аптечних мереж
Олександр Носіков, № 15 (99)
Відповідальні особи за охорону
праці на підприємстві
Сергій Кравцов, № 17 (101)
Проведення ремонтів: хто проводить і хто контролює?
Сергій Кравцов, № 19 (103)
Пропускний контроль
на підприємстві:
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організація та функціонування
Сергій Кравцов, № 20 (104)
Зміна № 3 до Класифікатора
професій: новації розробників
Олександр Носіков, № 21 (105)
Кадри в тимчасове користування
Олександр Носіков, № 22 (106)
Відповідальність працівників:
від керівництва до робочої сили
Сергій Кравцов, № 23 (107)
Кадри для приватної освіти
Олександр Носіков, № 24 (108)
Оплата праці
Кадрова служба і бухгалтерія:
конфлікт чи взаємодія?
Дмитро Кучерак, № 2 (86)
Резерв відпусток: бухгалтеру потрібна допомога кадровика
Дмитро Кучерак, № 4 (88)
Відрядження: особливості компенсації за вихідні дні
Дмитро Кучерак, № 6 (90)
«Позаштатники» — працівники
чи статистичні одиниці?
Дмитро Кучерак, № 8 (92)
Практика і стажування:
відмінності та (не)трудові
відносини
Дмитро Кучерак, № 9 – 10 (93 – 94)
Директор без зарплати:
«за» чи «проти»
Дмитро Кучерак, № 12 (96)
Матеріальне стимулювання
працівників: усі важелі
в руках роботодавця
Дмитро Кучерак, № 14 (98)
Соціальне страхування: рахуємо
по-новому середню зарплату
Дмитро Кучерак, № 16 (100)
Страховий стаж: визначаємо
і вказуємо правильно
Дмитро Кучерак, № 18 (102)
Робочі ситуації: коли бухгалтер
і кадровик мають діяти разом
Дмитро Кучерак, № 22 (106)
Робочі ситуації: підбиваємо підсумки та складаємо плани
Дмитро Кучерак, № 24 (108)
Охорона праці
Забезпечення пожежної безпеки
підприємства
Ірина Примак, № 9 – 10 (93 – 94)

Пункт охорони здоров’я
на підприємстві
Сергій Кравцов, № 13 (97)
Нещасний випадок на виробництві:
як не «шукати крайніх»
Олександр Носіков, № 17 (101)
Як розслідувати нещасні випадки
на виробництві?
Олександр Носіков, № 18 (102)
Управління персоналом
Принципи організації
та проведення співбесіди
Андрій Бутусевич, № 2 (86)
Відділ збуту: як його укомплектувати і змусити працювати
Андрій Бутусевич, № 4 (88)
Методи заощадження
робочого часу
Андрій Бутусевич, № 5 (89)
Аутплейсмент — метод лояльного
звільнення
Андрій Бутусевич, № 6 (90)
Працівники, яких варто позбутися:
звільнити або «перевиховати»
Андрій Бутусевич, № 7 (91)
Ідеальний керівник: необхідні
якості та їх вдосконалення
Андрій Бутусевич, № 8 (92)
Критика керівника: як на неї
реагувати та якою вона має бути
Андрій Бутусевич, № 9 – 10 (93 – 94)
Конкуренти переманюють
працівників: як цьому запобігти
Андрій Бутусевич, № 11 (95)
Прокрастинація: її мотиви
та способи подолання
Андрій Бутусевич, № 12 (96)
Рекомендації на кандидатів:
чи має сенс їх збирати?
Андрій Бутусевич, № 13 (97)
Мотивація персоналу
та підвищення продуктивності:
принципи та приклади
Сергій Кравцов, № 14 (98)
«Поствідпускний синдром»:
як його подолати та змусити
себе працювати
Андрій Бутусевич, № 16 (100)
Процес адаптації нових
співробітників
Андрій Бутусевич, № 17 (101)
Корпоративний портал:
чи потрібен він підприємству
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Андрій Бутусевич, № 18 (102)
Корпоративна культура:
типологія та формування
Андрій Бутусевич, № 19 (103)
Корпоративний кодекс:
правила і стандарти
Андрій Бутусевич, № 20 (104)
Навчання персоналу:
традиційні та сучасні методики
Андрій Бутусевич,
№№ 21 (105) – 22 (106)
Оцінка ефективності проведеного
навчання
Андрій Бутусевич, № 23 (107)
Як організувати корпоративний
Новий Рік
Андрій Бутусевич, № 24 (108)
Зворотний зв’язок
№№ 1 – 24
Шпаргалка для кадровика
№№ 1, 3, 4, 7, 9 – 10, 12
Словник професій в описах
№№ 3 – 22
Обідня перерва
№№ 1 – 21, 24
Календар кадровика
№№ 1 – 24
Нормативно-правові акти
№ 1 (85)
Закон України «Про очищення влади»
від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII
Лист Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
«Інформація про надання статусу
учасника бойових дій працівникам
підприємств, установ чи організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення» від 10 грудня 2014 р.
№ 2 (86)
Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій

держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33/2012
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження
Загального табеля (переліку) форм
державних статистичних спостережень на 2015 рік» від 19 грудня
2014 р. № 398
№№ 3 (87) – 4 (88)
Закон України «Про
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV (у новій
редакції від 28 грудня 2014 р.)
№ 5 (89)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу
на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства» від 27
травня 2013 р. № 437 (зі змінами і
доповненнями від 28 січня 2015 р.)
Лист Державної фіскальної служби
України «Про застосування норм
законодавства» від 14 лютого 2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17
№ 6 (90)
Наказ Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку виконання архівними установами
запитів юридичних та фізичних
осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)» від 2 березня
2015 р. № 295/5
Наказ Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини «Про
порядок оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення» від 16 лютого 2015 р.
№ 3/02-15
Лист Державний центр зайнятості
Міністерства соціальної політики
України Щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні
від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09964/0/6-15
№ 7 (91)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
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виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»
від 4 березня 2015 р. № 105
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення
про Державну службу України з
питань праці» від 11 лютого
2015 р. № 96
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних
органів Державної служби з питань
праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»
від 11 лютого 2015 р. № 100
№ 8 (92)
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті
42 Закону України «Про вищу освіту» від 5 грудня 2014 р. № 726
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо індексації
мінімальної заробітної плати, суми
допомоги при народженні дитини,
яка виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, проведення індексації у межах двократного
розміру прожиткового мінімуму та
щорічного перегляду грошових
доходів з урахуваннями сум індексації» від 2 березня 2015 р.
№ 2724/0/14-15/10
№№ 9 – 10 (93 – 94) – 11 (95)
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України «Про затвердження
Правил пожежної безпеки
в України» від 30 грудня 2014 р.
№ 1417
№ 12 (96)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток
до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 2012 р.
№ 306» від 4 червня 2015 р. № 361
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Вимог до
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структури і змісту професійних
програм підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад»
від 30 березня 2015 р. № 65
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» від 21 квітня
2015 р. № 441
№ 13 (97)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної
політики України» від 17 червня
2015 р. № 423
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття працівника
на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413
№ 14 (98)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2001 р. № 1266»
від 26 червня 2015 р. № 439
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26 червня 2015 р. № 440
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження
форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (умови
праці) (один раз на два роки) «Звіт
про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р.
№ 149
№ 15 (99)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження

Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової
її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності»
від 15 червня 2015 р. № 613
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін
до форми Довідки про доходи»
від 5 червня 2015 р. № 591
№ 16 (100)
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження
форм державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (місячна)
та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці» від 21 липня 2015 р. № 172
Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок
норми тривалості робочого часу
на 2016 рік» від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13
Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування
дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних
причин» від 16 липня 2015 р.
№ 302/06/186-15
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо працівників,
призваних на військову службу»
від 10 червня 2015 р.
№ 231/06/186-15
№№ 17 (101) – 18 (102)
Методичні рекомендації Федерації
профспілок України «Щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою
захисту прав працівників»
від 11 серпня 2015 р.
№ 19 (103)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння
зайнятості, повернення коштів,
спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо
переміщених осіб» від 8 вересня
2015 р. № 696
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження

Порядку надання статусу інваліда
війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 8 вересня
2015 р. № 685
Лист Міністерства соціальної політики України «Про оплату праці
в зоні АТО» від 17 серпня 2015 р.
№ 12443/0/14-15/13
№ 20 (104)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
форм Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання
(поновлення) статусу безробітного
та направлення на працевлаштування» від 17 серпня 2015 р. № 848
Лист Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки
України «Щодо порядку отримання
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію
машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» від 2 липня
2015 р. № 3594/0/7.2-6/6/15
№ 21 (105)
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
«Про затвердження зміни
до національного класифікатора
України ДК 003:2010»
від 2 вересня 2015 р. № 1084
Лист Федерації професійних спілок України «Про порядок стягнення заборгованості із заробітної
плати» від 12 серпня 2015 р.
№ 06/01-26/1025
Лист Міністерства соціальної
політики України «Деякі питання
обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»
від 31 липня 2015 р.
№ 445/18/99-15
№ 22 (106)
Наказ Міністерства соціальної
політики України «Про затвердження
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прикладів обчислення середньої
заробітної плати (доходу) за
видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування» від 21 жовтня 2015 р.
№ 1022
№ 23 (107)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку призначення на посаду
керівників загальноосвітніх
навчальних закладів державної
форми власності» від 13 жовтня
2015 р. № 827
Наказ Міністерства соціальної
політики України «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»
від 7 серпня 2015 р. № 815
Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування
постанови Кабінету Міністрів
України від 04.11.2015 № 911»
від 12 листопада 2015 р.
№ 17211/0/14-15/13
Лист Державної фіскальної
служби України «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» від 28 жовтня 2015 р.
№ 22788/6/99-99-17-03-03-15
№ 24 (108)
Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 5 листопада
2015 р. № 761-VIII
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 16 вересня
2015 р. № 731
Лист Державної фіскальної служби
України «Щодо визначення відповідальної особи, яка зобов’язана
сплатити податок на доходи
фізичних осіб, єдиний внесок
та військовий збір з суми
середнього заробітку за час
затримки розрахунку при

звільненні, нарахований
за рішенням суду»
від 5 листопада 2015 р.
№ 23714/6/99-99-17-03-03-15
Лист Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності «Щодо видачі
листків непрацездатності на території проведення антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях»
від 26 жовтня 2015 р.
№ 5.2-32-1697
Лист Міністерства освіти і науки
України «Щодо умов оплати праці
педагогічних працівників навчальних закладів» від 18 лютого
2015 р. № 1/11-2072

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Відповідь на головоломку з № 21
Порядок приходу

1

2

3

4

5

Ім’я мами

Світлана

Марія

Ірина

Поліна

Алла

Колір пальто

блакитний

зелений

коричневий

сірий

синій

Ім’я дитини

Іванко

Олежка

Артемко

Сергійко

Петрик

Колір светрика

помаранчевий

білий

чорний

жовтий

червоний

Іграшка

білочка

ведмедик

мобільник

машинка

динозаврик
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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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Підписано до друку
9 грудня 2015 р.

Наклад 5000 прим.

Замовлення
№ 1064 від 9 грудня 2015 р.

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

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

