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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

За мобілізованими, що продовжують службу за
контрактом, буде збережено середній заробіток
8 лютого 2015 року набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального
захисту громадян України, які проходять військову
службу під час особливого періоду» від 15 січня 2015 р.
№ 116-VIII (далі — Закон № 116).
Цей Закон № 116, зокрема, направлений на врегулювання призову громадян на строкову військову
службу, запровадження кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби за
призовом осіб офіцерського складу, розширення переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на
військову службу за контрактом в особливий період,
проведення більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби за військовообліковими спеціальностями, забезпечення підвищення соціального захисту військовослужбовців.
Також Закон № 116 передбачає підвищення призовного віку до 27 років та зменшення кількості підстав

для отримання громадянами України відстрочки від
проходження строкової служби.
Окрім того, внесено зміни до ст. 119 Кодексу законів
про працю України — відтепер за працівниками, які
були призвані під час мобілізації, на особливий період
та котрі підлягають звільненню з військової служби у
зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу за контрактом, зберігається місце
роботи (посада), середній заробіток на підприємстві,
в установі, в організації, незалежно від підпорядкування та форми власності більш ніж на один рік.
Також Законом № 116:
— збільшено строки строкової військової служби незалежно від виду Збройних Сил України (18 місяців) та
здобутого ступеня вищої освіти «магістр» (12 місяців);
— запроваджено кримінальну відповідальність
громадян за ухилення від призову на військову службу
за призовом осіб офіцерського складу;
— уточнено підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби в особливий період.

Чергова пропозиція щодо збільшення
тривалості щорічної відпустки
Законопроектом «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо відпусток)», зареєстрованим у Верховній Раді України (реєстр. № 2027 від
5 лютого 2015 р.), з метою приведення у відповідність до європейських стандартів пропонується
встановити мінімальну тривалість оплачуваної
щорічної відпустки 28 календарних днів на рік.
Нагадаємо, що у 2013 році вже був зареєстрований
аналогічний законопроект № 2452, яким пропонувалося збільшити мінімальну тривалість щорічної відпустки до 28 календарних днів, але він не був прийнятий.
Наразі ж депутати знову повернулися до цього питання — на думку авторів нового законопроекту, встановлена ст. 75 Кодексу законів про працю України мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки
в 24 календарні дні, не відповідає європейським стандартам трудового права і не може вважатися механізмом відтворення трудових ресурсів.
Право на справедливі умови праці, згідно з ч. 3 ст. 2
Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS
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№ 163 від 3 травня 1996 р., передбачає встановлення
щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше
чотирьох тижнів. У країнах Заходу передбачається переважно більш тривалі терміни щорічних відпусток,
зокрема, згідно із законами Данії, Фінляндії, Франції,
Швеції, Іспанії тривалість щорічної відпустки становить
п’ять тижнів, а Норвегії, Швейцарії, Бельгії — чотири
тижні.
Також законопроектом передбачається складати
графік відпусток не пізніше 15 січня поточного календарного року. Уточнюється, що надання відпусток
оформлюється наказом (розпорядженням) із зазначенням дати початку і закінчення відпустки. Якщо наказ (розпорядження) про надання відпустки не виданий,
працівник не має права на власний розсуд визначати
день початку відпустки.
Пропонується збільшити і тривалість відпустки без
збереження заробітної плати, що надається за сімейними обставинами та з інших причин за згодою сторін трудового договору, на строк до двох місяців.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29 січня 2015 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17

ГУ ДФС в областях та м. Києві
Міжрегіональному ГУ ДФС – ЦО
з обслуговування великих платників
Про організацію роботи
Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 1 січня 2015 року набрав чинності
Закон України від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни, зокрема, до Закону України
від 8 липня 2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Кодексу законів про працю України.
Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не
може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики
з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Таблиця 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня 2013 р. № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 р. за № 1628/24160 (далі — Порядок),
призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб та враховуючи, що
таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду було, зокрема:
укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільноправового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) із застрахованою особою.
Оскільки на сьогодні відсутній порядок повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової
звітності за календарний місяць до територіальних органів фіскальної служби за основним
місцем обліку платника з зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками.
При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається.
Разом з тим повідомляємо, що Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних
органів за січень 2015 року подається відповідно до Порядку.
Строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску — не пізніше 20 лютого.
З метою зняття соціальної напруги серед платників єдиного внеску зобов’язуємо забезпечити відповідний рівень організації роботи в цьому напрямі та викладену інформацію
довести до територіальних органів ДФС та платників єдиного внеску.
Голова
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Соціальні відпустки
для працюючих жінок
На завершення теми щодо охорони праці жінок і наданих їм пільг та гарантій, яку
ми розглянули у минулому номері газети «Консультант Кадровика», наразі ознайомимося з порядком надання жінкам соціальних відпусток — зокрема, відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Види відпусток та їх тривалість
Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), на підставі медичного висновку жінкам надається відпустка
у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 днів —
після пологів. Тривалість відпустки обчислюється сумарно, тобто жінці надається
відпустка загальною тривалістю 126 днів. Це
означає, що післяпологова частина відпустки
коригується у випадку, якщо відпустка до пологів виявилася більше чи менше встановленої
тривалості. Наприклад, якщо допологова частина відпустки становила 72 дні, то післяпологова
частина буде становити лише 54 дні. У разі ж,
якщо допологова частина відпустки становила
68 днів, то післяпологова становитиме 58 днів.

У разі ускладнених пологів, а також при народженні двох і більше дітей післяпологова відпустка надається тривалістю 70 календарних днів й
сумарна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становитиме, відповідно, 140
календарних днів (частини 1 – 2 ст. 179 КЗпП).
Зазначені тривалість і порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами закріплено й у ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) (у новій редакції від 28 грудня 2014 р.,
з якою Ви можете ознайомитися у вкладці з
нормативно-правовими актами попереднього
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та поточного номерів нашої газети). Крім того,
у зазначеній статті відтворено і правило п. 10 ч. 1
ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого
1991 р. № 796-XII, відповідно до якого жінкам,
віднесеним до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
надається відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами тривалістю 90 календарних днів до
пологів і 90 календарних днів — після пологів,
яка також обчислюється сумарно і надається
жінкам повністю незалежно від кількості днів,
фактично використаних до пологів, з оплатою в
розмірі повного заробітку незалежно від
страхового стажу та місця роботи.
Також, згідно з ч. 3 ст. 179 КЗпП, за бажанням
жінки, їй надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку з
виплатою за ці періоди допомоги відповідно до
законодавства. Тобто до досягнення дитиною
віку трьох років працююча жінка (інша застрахована особа, яка фактично здійснює догляд за
дитиною) має право на одержання частково
оплачуваної відпустки по догляду за дитиною з
виплатою за цей час допомоги по державному
соціальному страхуванню.
Від редакції.
Нагадаємо, що допомогу по догляду за дитиною
скасовано з 1 липня 2014 року — наразі її отримують
лише батьки тих дітей, які народилися до вказаної дати.
Батьки ж малюків, що народилися після 1 липня 2014 року,
отримують лише допомогу при народженні дитини у роз-
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мірі 41 280 грн — виплата цієї допомоги здійснюється
одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (ст. 12 Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ).
Підприємства за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану
відпустку, а також відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, аніж це передбачено законодавством.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається, якщо
дитина перебуває на державному утриманні.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається
відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку. Зауважимо, що право на одержання
частково оплачуваної відпустки і відпустки без
збереження заробітної плати відповідно до медичного висновку про потребу дитини в домашньому догляді до досягнення нею шеститирічного віку мають також батько дитини, баба, дід
або інші родичі, які фактично здійснюють догляд за такою дитиною.

Надання відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами
і призначення соціальної допомоги
Як вже було зазначено, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку (листка непрацездатності). Ця відпустка оформляється без видання
наказу, згідно з листком непрацездатності.
Утім, якщо крім оформлення листка непрацездатності, роботодавцем буде додатково видано наказ
(наприклад, для зручності обліку відпусток у відділі кадрів), це не буде порушенням, оскільки ця
дія не тягне за собою жодних правових наслідків.
Зверніть увагу, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом (на роботі за сумісництвом ця відпустка оформляється
на підставі копії листка непрацездатності, завіреного печаткою за основним місцем роботи).
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За бажанням жінки до відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами приєднується щорічна
відпустка, незалежно від тривалості роботи в
поточному робочому році (п. 3 ч. 12 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504).
Розміри допомоги по вагітності та пологах
встановлені Законом № 1105.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку,
встанов-леному Кабінетом Міністрів України, і не
залежить від страхового стажу (ч. 1 ст. 26 Закону
№ 1105).
Але зважайте на те, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої
сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування, та не може бути меншою, ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Особливості надання допомоги по вагітності
та пологах у разі, коли через певні обставини ця
відпустка надається у період непрацездатності
жінки внаслідок хвороби, збігається з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років тощо,
викладені у Таблиці 1.

Розрахунок допомоги
по вагітності та пологах
Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Відповідно до п. 20 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого Постановою КМУ
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Таблиця 1
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Умови надання відпустки
Відпустка надається на період непрацездатності жінки у зв’язку з вагітністю та
пологами на підставі листка непрацездатності
(загальний порядок).
Надання відпустки в період тимчасової
непрацездатності жінки.

Надання відпустки в період простою
підприємства не з вини застрахованої особи,
щорічної (основної і додаткової) відпустки,
відпустки без збереження заробітної плати,
додаткової відпустки у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки.
Період відпустки збігається з відпусткою
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Порядок призначення допомоги
Надається на весь період відпустки на підставі листка
непрацездатності.

Листок непрацездатності, в якому вказана причина звільнення від
роботи — конкретне захворювання жінки, закривається, а з дня
настання відпустки видається інший листок непрацездатності,
в якому причиною звільнення від роботи зазначається вагітність
та пологи. Виплата допомоги на підставі кожного з указаних вище
листків здійснюється відповідно до вимог Закону № 1105. Таким
чином, допомога по тимчасовій непрацездатності надається жінці
з оплатою перших п’яти днів за рахунок підприємства з урахуванням її страхового стажу, починаючи з шостого — за рахунок Фонду
соціального страхування.
Надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами.

Допомога виплачується незалежно від допомоги по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

від 26 вересня 2001 р. № 1266, сума допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами розраховується
наступним чином:
Двп = Зпср × Ккд,
де Двп — сума допомоги по вагітності та пологам;
Зпср — середньоденна заробітна плата за 6
або менше відпрацьованих повних місяців, або
за фактично відпрацьований час;
Ккд — кількість календарних днів відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами (тобто 126 або
140 днів).
Отже, для того щоб правильно розрахувати
розмір допомоги, треба правильно розрахувати
суму середньої заробітної плати. Вона розраховується за формулою:
Зпср = Д : Ккд(рп),
де Д — дохід, що припадає на розрахунковий
період;
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Ккд(рп) — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
До суми доходу, що бере участь у розрахунку
середньої заробітної плати за розрахунковий
період, належать тільки ті виплати, які включаються до фонду заробітної плати та з яких сплачувалися внески до Фонду соціального страхування.
Сума відпускних у зв’язку з вагітністю та пологами повинна бути виплачена під час найближчої виплати заробітної плати. Зазвичай, на
практиці підприємства виплачують ці суми за
свій рахунок, а потім чекають на відшкодування
з боку соцстраху, але дехто чекає, поки Фонд перерахує суми допомоги на рахунок підприємства, а вже тільки потім виплачують їх працівниці. Можливим є будь-який з цих варіантів, але
звертайте увагу на те, що Законом № 1105 передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами повинна бути виплачена у найближчий
після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. Допомога
повинна бути призначена не пізніше десяти днів
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з дня отримання необхідних документів, тобто
листка непрацездатності від працівниці.
Оскільки розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається застрахованій особі у формі одноразової виплати
в повному обсязі (незалежно від кількості днів
відпустки, фактично використаних до пологів),
то це означає, що вагітна жінка, яка подала належно оформлений листок непрацездатності,
отримує відразу всю суму нарахованої їй допомоги.
Роботодавців та кадровиків може також зацікавити питання: чи можна приєднати щорічну
відпустку до вищевказаної відпустки та як це
правильно зробити? У ст. 180 КЗпП вказується,
що у разі надання жінкам відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки
приєднати до неї щорічні основну і додаткову
відпустки незалежно від тривалості її роботи на
даному підприємстві, в установі, організації в
поточному робочому році. Тобто ст. 180 КЗпП і
п. 3 ч. 13 ст. 10 Закону № 504 прямо формулюють право жінок на використання відпустки
безпосередньо перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після неї.
Для одержання щорічних основної і додаткової
відпусток у зазначений час жінка повинна подати роботодавцю довідку медичної установи
(при наданні щорічних відпусток перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами). Жінка
може реалізувати своє право на використання
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відпустки за умови, якщо на день початку щорічних основної і додаткової відпусток вона має
стаж роботи в рахунок робочого року, за який
вона просить надати їй щорічні відпустки, тривалістю хоча б один день. Надання щорічних відпусток за робочий рік, який ще не почався, законодавство про працю не передбачає, у тому
числі й щодо випадку, який розглядається.

Порядок надання відпустки
для догляду за дитиною
Означеному питанню присвячена ст. 181
КЗпП. Так, відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та відпустка без
збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179
КЗпП, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого
ним органу. При цьому жінка або інша зазначена особа може на власний розсуд у будь-який
час перервати частково оплачувану відпустку, а
потім знову зажадати надання такої відпустки.
При бажанні одержати відпустку жінка подає
відповідну заяву на ім’я роботодавця або уповноваженого ним органу (Зразок 1). Надання
відпустки оформляється наказом (Зразок 2).
При бажанні вийти на роботу до закінчення
встановленого наказом строку відпустки жінка
або інша зазначена особа подає заяву. На підставі цієї заяви роботодавець має видати відповідний наказ.
Зразок 1
Директору ПАТ «Молокопродукт»
Харченку Д. В.
головного бухгалтера
Вовчук Ольги Генадіївни

Заява
Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
з 21 січня 2015 року.
20.01.2015 р.
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Зразок 2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОКОПРОДУКТ»
НАКАЗ
20.01.2015 р.

м. Харків

№ 23-п

Про надання відпустки
для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
НАКАЗУЮ:
ВОВЧУК Ользі Геннадіївні, головному бухгалтерові, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 21 січня 2015 року.
Підстави: 1. Заява Вовчук О. Г. від 20.01.2015 р..
2. Копія свідоцтва про народження дитини, серія 1-ЕГ, № 120850 від 12.11.2014 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
20.01.2015 р.

Харченко

Вовчук

Відпустка для догляду за дитиною закінчується в день виповнення дитині трьох років.
Жінка має стати до роботи наступного дня (лист
Мінпраці від 22 листопада 2010 р. № 235/06/18610). Зауважимо, що правові відносини між працівником, який перебуває у відпустці до досягнення дитиною віку трьох (шести) років, і
роботодавцем ускладнюються тим, що на період
відпустки власник приймає на роботу для заміщення тимчасово незайнятого робочого місця
(посади) іншого працівника. У зв’язку з достроковим виходом на роботу жінки або іншої особи,
що має право на таку відпустку, працівник, який
прийнятий для заняття тимчасово незайнятого
робочого місця (посади), підлягає звільненню.
Ситуації правової невизначеності вдасться уникнути, якщо буде враховуватися наступне: день
подання заяви з проханням про надання відпустки і день початку такої відпустки збігатися не
можуть: заява повинна бути подана завчасно,
принаймні, в день, який передує дню початку
відпустки. Аналогічно день подання заяви про
переривання відпустки і достроковий вихід на
роботу також не можуть збігатися, оскільки до
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виходу на роботу потрібно встигнути видати
відповідний наказ. Дотримання викладених рекомендацій дає можливість не порушувати закон при звільненні працівника, якого прийняли
на роботу для заміщення тимчасово незайнятого робочого місця (посади). Оскільки він прийнятий на період відпустки іншого працівника,
він підлягає звільненню в останній день відпустки працівника, тобто в день, який передує дню
виходу на роботу працівника, який перебуває
у відпустці.
Окрім цього, жінки і зазначені вище особи,
перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, нерідко переривають таку відпустку з метою одержання вищої оплачуваної відпустки у
зв’язку з навчанням. У таких діях працівника і
власника немає порушення законодавства. Від
жінки в цьому випадку не повинні вимагати,
щоб вона певний період (хоча б один день)
відпрацювала перед наданням їй відпустки
у зв’язку з навчанням. Але переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку має бути належно оформлене заявою працівниці та наказом роботодав-

№ 4 (88), 16 лютого 2015

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ця. Аналогічним чином після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням знову може бути
оформлене надання відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею віку трьох років.
Такі дії протягом частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною можуть повторюватися багаторазово в міру виникнення необхідності. На період переривання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею віку
трьох років виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється.
Варто також звернути увагу, що відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального,
так і до стажу роботи за спеціальністю. Тут слід
пояснити, що сама назва правової конструкції — відпустка по догляду за дитиною, — виключає будь-який запис у трудовій книжці,
тому період відпустки зараховується до стажу
роботи за спеціальністю. А от до стажу роботи,
що надає право на одержання щорічних відпусток, час відпустки по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку і час відпустки
без збереження заробітної плати, що надається
відповідно до медичного висновку до досягнення дитиною віку шести років, не зараховується. До страхового ж стажу зараховується
тільки період відпустки до досягнення дитиною віку трьох років (але не період відпустки з
догляду за дитиною у віці до шести років, що
потребує догляду відповідно до законодавства).

Додаткові відпустки «на дітей»
Нещодавно до ст. 19 Закону № 504 було внесено зміни й доповнення й наразі вона має наступний вигляд:
Додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину-інваліда
з дитинства підгрупи А І групи.
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей
віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка
усиновила дитину, матері інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі у
разі тривалого перебування матері в лікуваль-
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ному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 днів без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
За наявності декількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
Отже, усі категорії працівників, що зазначені
у ст. 19 Закону № 504, мають право на отримання, окрім щорічних відпусток, і відпусток «на дітей» тривалістю 10 календарних днів, а за наявності кількох підстав (наприклад, коли одинока
матір має двох дітей віком до 15 років) — 17 календарних днів.
Як відомо, до страхового стажу зараховуються
періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами та час перебування застрахованої
особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди
одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування, крім пенсій усіх видів.
Відповідно до п. 8 ст. 1 Закону № 1105, страховий стаж — це період (строк), протягом якого
особа підлягає соціальному страхуванню відповідно до видів соціального страхування.
Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), зараховується до
страхового стажу як період, за який сплачено
страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєструзагальнообов’язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи —
у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Як вказано у ст. 21 Закону № 1105, період
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за
окремими видами соціального страхування,
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крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу
як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Відповідно до Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені
статтями 6, 7 і 8 цього ж Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими
законами та нормативно-правовими актами,
і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному ст. 11 Закону
№ 504.
Зважаючи на те, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних, вона
може надаватися у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після.
Якщо працівник, який має право на соціальну
відпустку, з якихось причин не скористався цим
правом у році досягнення дитиною певного віку
або ж за кілька попередніх років, він має право
використати цю відпустку, а в разі звільнення,
незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпусток (ст. 24 Закону № 504).
Слід звернути увагу, що законодавством не
встановлено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку
працівникам, які мають дітей.
Які ж мають бути підстави для надання означеної відпустки? Право на додаткову соціальну
відпустку залежить від віку дитини. У ст. 19 Закону № 504 визначено вік дітей лише для такої
категорії працівників, як «жінка, яка працює і
має двох або більше дітей віком до 15 років».
Слід зауважити, що вік дитини-інваліда, усиновленої дитини, дитини, яка перебуває під
опікою, дитини одинокої матері (батька) наведеним Законом не встановлено, тому слід
керуватися загальними нормами законодавства.
Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III та
ст. 2 Закону України «Про державну допомогу

12

сім’ям з дітьми» дитина — це особа віком до 18
років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. Таким чином, жінка, яка працює і має дитину-інваліда, усиновлену дитину,
одинока мати, яка виховує дитину без батька,
батько, який виховує дитину без матері, мають
право на цю відпустку до досягнення дитиною
повноліття, тобто до 18 років.
Згідно з ч. 2 ст. 243 Сімейного кодексу України (далі — СК) опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування —
над дитиною у віці від 14 до 18 років. Отже,
особа, яка взяла дитину під опіку, має право на
додаткову соціальну відпустку до досягнення
дитиною 14-річного віку, а особа, яка в установленому порядку визнана піклувальником, —
з досягнення дитиною віку 14 років і до виповнення 18 років, оскільки ст. 1861 КЗпП гарантії,
установлені ст. 1821 КЗпП, поширює також на
піклувальників.
Відповідно до ст. 19 Закону № 504 чітко визначено сукупності кількох підстав для набуття права на додаткову соціальну відпустку
тривалістю понад 10 календарних днів. З урахуванням правової експертизи цього питання,
проведеної свого часу Міністерством соціальної політики України разом з Міністерством
юстиції України та Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради
України, кожну підставу, визначену ч. 1 цієї
статті, правомірно вважати окремою підставою, а саме:
— жінка, яка має двох або більше дітей віком
до 15 років;
— жінка, яка має дитину-інваліда;
— матір інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
— жінка, яка усиновила дитину;
— одинока мати;
— батько, дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у
тому числі у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла дитину під опіку або інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
— один із прийомних батьків.
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Приклад
Одинока мати, в якої є дитина-інвалід,
має право на відпустку за двома підставами (17 календарних днів): як жінка, яка
має дитину-інваліда та як одинока матір.
Якщо ж одинока мати виховує здорову дитину (мається на увазі не дитину-інваліда),
соціальна відпустка надається за однією
підставою (тобто 10 календарних днів).
У разі, коли одинока мати виховує двох
дітей віком до 15 років, відпустка надається
також за двома підставами: як жінці, яка
має двох дітей віком до 15 років, та як одинокій матері.
Жінка, яка має усиновлену дитину і одночасно є одинокою матір’ю, користується
правом на соціальну відпустку за двома
підставами (17 календарних днів): як жінка, яка всиновила дитину, та як одинока
мати.
У разі, якщо одинока мати виховує двох
дітей віком 10 і 17 років, вона має право на
цю відпустку за однією підставою (тривалістю 10 календарних днів). Адже для надання працівниці такої відпустки тривалістю 17 календарних днів нема підстави
«жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років».

Визначення поняття
«одинока матір»
Що ж мається на увазі під поняттям «одинока
матір»? Визначення цього поняття наведено у п. 9
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова ВСУ № 9)та у п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону № 504.
Згідно з Постановою ВСУ № 9 одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у
шлюбі і у свідоцтві про народження дитини
якої відсутній запис про батька дитини або
запис про батька зроблено в установленому
порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. За цим
визначенням для визнання «іншої жінки» оди-
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нокою матір’ю потрібно дві ознаки: вона сама і
виховує, і утримує дитину.
Оскільки п. 5 ч.13 ст. 10 Закону № 504 визначає одиноку матір як таку, що виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти)
для надання відпустки значення не має.
Право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері (ст. 19 Закону № 504):
— жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві
про народження дитини якої відсутній запис про
батька дитини або запис про батька зроблено в
установленому порядку за вказівкою матері;
— вдова;
— жінка, яка виховує дитину без батька (у т. ч.
і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів).

Приклад
Працівниця є одинокою матір’ю, яка сама
виховує дитину. Дитина народилася у травні 1997 року. Жінка працює на підприємстві
з кінця початку 2010 року і жодного разу
не скористалася своїм правом на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.
У грудні 2014 року вона звільнилася за
власним бажанням. Як правильно розрахувати кількість днів невикористаної відпустки працівникам, які мають дітей, для
надання компенсації при звільненні?
Працівниця має право на зазначену відпустку, починаючи з 2010 року, тривалістю по 10 календарних днів за кожен рік до
виповнення дитиною повноліття. Дитина,
яка народилася у 1997 році, набуде повноліття у 2015 році. Отже, при звільненні у
2014 році жінці мали виплатити компенсацію за 50 (10 × 5) календарних дні відпусток працівникам, які мають дітей, невикористаних з 2010 до 2014 року включно.

Документи, які підтверджують статус одинокої матері
Для отримання додаткової соціальної відпустки одинока мати, тобто жінка, яка не перебуває
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в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини
якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, надає роботодавцеві
копію свідоцтва про народження дитини та довідку органів державної реєстрації актів цивільного стану щодо відомостей про батька дитини;
жінка, яка є вдовою, — копію свідоцтва про народження дитини та копію свідоцтва про смерть
чоловіка.
Отже, у разі якщо жінка справді є одинокою
матір’ю, вона підтверджує це довідкою з органів
реєстрації актів громадянського стану.
Певні проблеми можуть виникнути з наданням додаткової соціальної відпустки розлученій
жінці, оскільки вона не завжди вважається одинокою матір’ю, бо батько у дитини є і в багатьох
випадках спілкується з дитиною та бере участь у
її вихованні.
Згідно зі ст. 157 СК питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків,
хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний
брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Батьки мають право
укласти договір щодо здійснення батьківських
прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини.
Зауважимо, що чітко визначеного переліку
документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька, на сьогодні не існує (див.
Додаток). Утім можна скласти орієнтовний перелік документів, які подають для оформлення
додаткової відпустки працівниці, яка має дітей.
Отже, це може бути:
— рішення суду про позбавлення відповідача
батьківських прав;
— рішення органів опіки та піклування або
суду щодо участі батька у вихованні дитини;
— ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
— акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації
або акт дослідження комітетом самоорганізації
населення, у якому зі слів сусідів (за наявності їх
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підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
— довідка зі школи про те, що батько не бере
участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Слід звернути увагу, що пред’явлення лише
копії свідоцтва про розірвання шлюбу та довідки
з ЖЕКу з відомостями про реєстрацію місця проживання не дає достатніх підстав стверджувати,
що батько не бере участі у вихованні дитини.
Згідно зі ст. 158 СК за заявою матері, батька
дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкування з
нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
Рішення про це орган опіки та піклування приймає на підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що
мають істотне значення. У разі ухилення батька
від виконання своїх обов’язків щодо виховання
дитини, мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.
Отже, для підтвердження права на додаткову
соціальну відпустку в цьому випадку роботодавець має вимагати від жінки, що виховує дитину
без батька, будь-який офіційний документ,
оформлений та засвідчений в установленому
порядку, у якому з достатньою достовірністю
підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Жінка, яка вдруге вийшла заміж, але її дитина
від першого шлюбу новим чоловіком не усиновлена, для отримання додаткової соціальної відпустки має пред’явити документ, який підтверджував би те, що батько дитини не бере участі у
її вихованні, та довідку органу реєстрації актів
цивільного стану про те, що дитина новим чоловіком не всиновлена.
Якщо вдова чи розлучена жінка, яка виховує
дитину без батька (у разі позбавлення його батьківських прав), вступила в новий шлюб з іншим
чоловіком і її дитина від першого шлюбу ним не
всиновлена, вона має право на додаткову соціальну відпустку як одинока мати.
Зауважимо, що жінка, яка має дітей від особи,
з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою веде спільне
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господарство, разом проживає і виховує дітей,
права на одержання додаткової соціальної відпустки як одинока мати не має. На це вказується
в листі Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13.
Слід звернути увагу, що у разі якщо працівницею не буде доведено факт, що вона справді виховує дитину сама, без участі батька, роботодавець
Категорія осіб, що мають право
на додаткову соціальну відпустку
Жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15
років.
Жінка, яка має дитину-інваліда.
Жінка, яка усиновила дитину.
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може відмовити їй у наданні такої відпустки.
Зазначені вище умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються
і до батька, який виховує дитину без матері (одинокий батько). Документи, які можуть бути підставою для надання відпустки «на дітей» для
кожної категорії осіб, що мають на неї право,
зазначені у Таблиці 2.
Таблиця 2
Документи, що подаються для надання відпустки

Копії свідоцтв про народження дітей.
Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія посвідчення дитини-інваліда.
Копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).
Копія рішення суду про усиновлення дитини.

Мати інваліда з дитинства підгрупи А І групи .

Копія свідоцтва про народження дитини.
Довідка МСЕК.

Одинока
мати:

Копія свідоцтва про народження дитини.
Довідка органу державної реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька
дитини.

Жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає
запису про батька дитини або запис
про батька зроблено у встановленому
порядку за вказівкою матері.
Вдова.
Жінка, яка виховує дитину без батька
(в т. ч. розлучена жінка, яка виховує
дитину без батька, незважаючи на
факт отримання аліментів).

Батько дитини або інваліда з дитинства підгрупи
А І групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі
тривалого перебування матері в лікувальному
закладі).
Особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда
з дитинства підгрупи А І групи.

Один із прийомних батьків.
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Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія свідоцтва про смерть батька дитини.
Копія свідоцтва про народження дитини.
Будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в
установленому порядку документ, у якому підтверджується те, що
батько не бере участі у вихованні дитини.
Наприклад:
— рішення суду про позбавлення батьківських прав;
— ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у
справі за позовом про стягнення аліментів;
— акт, складений соціально-побутовою комісією утвореною на підприємстві, в установі, організації або акт дослідження комітетом самоорганізації
населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їхніх підписів в акті)
підтверджується те, що батько не бере участі у вихованні дитини;
— довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні
дитини (не спілкується з учителями, не забирає дитину додому, не
бере участі в батьківських зборах) тощо.
Копія свідоцтва про народження дитини (для батька інваліда з
дитинства підгрупи А І групи також довідка МСЕК).
Довідка медичного закладу про тривале перебування матері дитини
на лікуванні.
Копія свідоцтва про народження дитини (для опікуна інваліда з
дитинства підгрупи А І групи також довідка МСЕК).
Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення
опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою
батьківського піклування.
Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія договору з органом виконавчої влади про направлення дитини у
прийомну сім’ю.
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За наявності відповідних документів, які підтверджують право на отримання відпустки «на
дітей», надання такої відпустки оформлюється
виданим на підставі заяви працівниці (Зразок 3)
наказом роботодавця (Зразок 4).

Державні гарантії особам,
які виховують малолітніх дітей
без матері
Як відомо, гарантії, встановлені статтями 56,
176, 177, ч. 3 – 8 ст. 179, а також статтями 181,
182, 1821, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються та-

кож на батьків, які виховують дітей без матері
(в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків. Про
це окремо згадується у ст. 1861 КЗпП.
Зауважимо, що тут йдеться про гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері,
однак у тексті статті коло цих осіб обмежується
батьками, опікунами, піклувальниками. На
батьків вищезазначені гарантії поширюються
також у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі. Що ж стосується опікунів

Зразок 3
Директору ПрАТ «Нептун»
Круку В. В.
прибиральниці службових приміщень
Сенченко Валентини Михайлівни
Заява
Прошу надати мені додаткову соціальну відпустку як матері двох дітей віком до 15 років
з 16 лютого 2015 р. тривалістю 10 календарних днів.
06.02.2015 р.

Сенченко

В. М. Сенченко

Зразок 4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕПТУН»

09.02.2015 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 43-п

Про надання додаткової
соціальної відпустки
НАКАЗУЮ:
СЕНЧЕНКО Валентині Михайлівні, прибиральниці службових приміщень, надати додаткову відпустку як матері, яка має двох дітей віком до 15 років, з 16 лютого 2015 р. на 10 календарних днів.
Підстави: 1. Заява Сенченко В. М. від 06.02.2015 р..
2. Копії свідоцтв про народження дітей.
Директор
З наказом ознайомлена:
09.02.2015 р.
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Крук

Сенченко

В. В. Крук

В. М. Сенченко
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і піклувальників, то вони одержують право на
гарантії за умови, що відповідний їх статус належно оформлений. Відповідно до ст. 56 КЗпП
батько, опікуни та піклувальники мають
суб’єктивне право на встановлення неповного
робочого часу за наявності дітей віком від трьох
до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів. Встановлене ст. 56 КЗпП право на неповний робочий
час жінок, які здійснюють догляд за хворими
членами сім’ї відповідно до медичного висновку
про необхідність такого догляду, на осіб, зазначених у ст. 1861 КЗпП, не поширюється.
Окремо вкажемо, що батьки та опікуни при
наявності дітей віком до трьох років не можуть
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залучатися до роботи в нічний час, до надурочних робіт, до роботи у вихідні дні, а також направлятися у відрядження (ст. 176 КЗпП).
Як бачимо, роботодавцеві та кадровикам слід
зважати на безліч правових норм трудового, сімейного права, які регулюють охорону праці
жінок-працівниць. І як показує практика, ця
сфера зазнає сьогодні стрімких змін у бік перегляду відповідних державних гарантій. Але при
правильному та послідовному їх застосуванні
можна уникнути спірних ситуацій.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
28 січня 2015 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши в судовому засіданні справу за
позовом громадянки Т. до Відкритого акціонерного товариства «Ріхтер Гедеон Нрт», третя
особа — генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, про стягнення
компенсації за невикористану щорічну додаткову відпустку, стягнення середнього заробітку
за час затримки розрахунку та відшкодування моральної шкоди, за касаційною скаргою
громадянки Т. на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 3 вересня 2014 року
та рішення Апеляційного суду м. Києва від 13 листопада 2014 року,
в с т а н о в и л а:
У квітні 2014 року громадянка Т. звернулася до суду з вказаним позовом, посилаючись
на те, що 1 травня 2004 року працювала у відповідача на посаді представника з медичних
питань. Під час оформлення на роботу надала відповідачу паспорт, трудову книжку, диплом
про вищу освіту, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про розірвання шлюбу, довідку, що виховує дитину одна, повідомила відповідача про розлучення з батьком дитини, виховання дитини нею, тобто про свій статус одинокої матері.
23 березня 2014 року звернулася до відповідача з заявою про звільнення та з проханням
виплатити компенсацію за весь час невикористаної додаткової відпустки, яка належала їй як
одинокої матері відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки», а саме — за період з
2004 року по 2009 рік включно по 7 календарних днів за кожний рік, а з 1 січня 2010 року — по
10 календарних днів за кожний рік.
Наказом № 57-і від 25 березня 2014 року її було звільнено з роботи за п. 1 ст. 36 КЗпП
України і виплачено всі належні при звільненні суми крім компенсації за невикористану додаткову відпустку, як одинокій матері.
Посилаючись на невиплату вказаної компенсації при звільненні, просила стягнути з відповідача на її користь 23 323 грн 02 коп. компенсації за невикористану додаткову відпустку,
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Додаток. Продовження

середній заробіток за затримку розрахунку у розмірі 14 060 грн 18 коп. станом на 25 квітня
2014 року та 70 тис. грн у відшкодування моральної шкоди.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 3 вересня 2014 року позов задоволено частково. Стягнуто з ВАТ «Ріхтер Гедеон Нрт» на користь громадянки Т. 23 323 грн 02 коп.
компенсації за невикористану додаткову відпустку, 14 060 грн 18 коп. середнього заробітку за
не проведений розрахунок в день звільнення, 1 000 грн у відшкодування моральної шкоди.
Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 13 листопада 2014 року рішення суду першої
інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову.
У касаційній скарзі громадянка Т., посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить вказані судові рішення скасувати та ухвалити нове рішення про задоволенні позову у повному обсязі.
Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Задовольняючи частково позов, суд першої інстанції, виходив із того, що громадянка Т.
після розірвання шлюбу виховує доньку сама, що підтверджується довідкою зі школи, тому
має статус одинокої матері, внаслідок чого має право на отримання компенсації за невикористану відпустку відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про відпустки», середній заробіток за час затримки розрахунку у розмірі 14 060 грн 18 коп. та 1 тис. грн моральної шкоди.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив із того, свідоцтво про розірвання шлюбу та довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини, не свідчать про
наявність правових підстав вважати, що позивачка є одинокою матір’ю.
З таким висновком апеляційного суду погодитись не можна, оскільки він не ґрунтується
на матеріалах справи та суперечить нормам матеріального та процесуального права.
Статтею 213 ЦПК України передбачено, що рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
Згідно зі ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи
мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами
вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності
тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає
застосуванню до цих правовідносин.
Зазначеним вимогам закону судове рішення не відповідає.
Судом установлено, що громадянка Т. працювала у відповідача з 5 травня 2004 року на
посаді представника з медичних питань.
25 березня 2014 року позивачка звернулась до відповідача з заявою про звільнення та з
проханням виплатити компенсацію за весь час невикористаної додаткової відпустки, яка, належала їй як одинокої матері відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки», а саме —
за період з 2004 року по 2009 рік включно по 7 календарних днів за кожний рік, а з 1 січня
2010 року — по 10 календарних днів за кожний рік.
Наказом № 57-і від 25 березня 2014 року її було звільнено з роботи за п. 1 ст. 36 КЗпП
України і виплачено всі належні при звільненні суми, крім компенсації за невикористану додаткову відпустку, як одинокій матері.
Відповідно до свідоцтва про народження громадянки П., яка народилась <…>, її матір’ю
є громадянка Т., а батьком — громадянин П..
Згідно зі свідоцтвом про розірвання шлюбу, шлюб між громадянкою Т. та громадянином П.
розірвано 22 січня 2003 року, про що зроблено відповідний запис за № 23.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій
матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із
прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
Визначення «одинокої матері» наведено у п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 та п. 5
ч. 12 ст. 10 Закону України «Про відпустки».
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Додаток. Закінчення

Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній
запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.
Оскільки п. 5 ч. 12 ст. 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як таку, яка
виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.
Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у
шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про
батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину
без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт
отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити
жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.
Тому одним із документів для підтвердження того, що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів
опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова
слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів тощо.
Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт,
складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, а
також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується
з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Отже, розлучена жінка, яка дійсно виховує сама дитину (без батька), для отримання додаткової соціальної відпустки має надати копію свідоцтва про народження дитини, копію
свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, який підтверджував би те, що батько не бере
участі у вихованні дитини.
Апеляційний суд на вказані норми матеріального права уваги не звернув, та помилково
вважав, що свідоцтво про розірвання шлюбу та довідка з школи № 73 від 24 березня 2014
року, згідно якої вихованням дитини займається лише її мати — громадянка Т., батько у
школі ніколи не з’являвся, не можуть бути належними доказами, що підтверджують статус
позивачки, як одинокої матері.
Крім того, оскільки соціальна додаткова відпустка, передбачена ст. 19 Закону України
«Про відпустки», надається один раз протягом календарного року і за цей час може змінитися статус одинокої матері, роботодавець має право вимагати поновлення зазначених
документів один раз на рік.
Тобто, суду необхідно перевірити, чи за час, який просила позивачка виплатити компенсацію за невикористану додаткову відпустку її статус одинокої матері не змінювався.
Також суду необхідно звернути увагу, що відповідно до норм статей 116, 117 КЗпП України середній заробіток за весь час затримки підлягає стягненню з часу звільнення працівника та не проведення повного розрахунку і до ухвалення судового рішення відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.
Таким чином, апеляційним судом, у порушення вимог статей 212 – 214 ЦПК України, не
враховані норми матеріального та процесуального права, які регулюють спірні правовідносини, не встановлені та не перевірені обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, тому відповідно до ст. 338 ЦПК України ухвалене у справі судове рішення
підлягає скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Керуючись статтями 333, 338, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
ухвалила:
Касаційну скаргу громадянки Т. задовольнити частково.
Рішення Апеляційного суду м. Києва від 13 листопада 2014 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Положення
про добір персоналу
Від якості роботи з добору персоналу значною мірою залежить якість людських
ресурсів підприємства, тому процес заповнення вакансій, що з’являються на підприємстві, повинен бути максимально структурований і прозорий. Частково вирішити це завдання допоможе Положення про добір персоналу, структуру якого
ми наразі й розглянемо.
би процес заповнення вакансій, що
з’являються на підприємстві, був ефективний, необхідно чітко вибудувати систему добору персоналу. Першою «цеглинкою»
в її фундаменті буде Положення про добір персоналу, яке розробляється, насамперед, з метою регламентації та формування «прозорої»
технології добору персоналу на підприємство.
Під час розробки даного Положення важливо пам’ятати, що в процесі заміщення вакансій
бере участь не лише менеджер з персоналу, а й

А

лінійний керівник, в підрозділ якого добирається співробітник. Основні суперечки між
ними виникають, як правило, щодо термінів
закриття вакансії, оскільки досить часті випадки, коли новий працівник потрібен був «ще
вчора».
Структуру Положення про добір персоналу
слід розробити таким чином, аби закріпити
зони відповідальності менеджера з персоналу та
лінійних керівників в процесі закриття вакансій і добору кандидатів (див. Таблицю).
Таблиця

Розділ

Зміст

Загальні положення

У розділі визначаються:
— призначення документа;
— основні цілі (наприклад, залучення фахівців високої кваліфікації);
— завдання (наприклад, розроблення критеріїв відбору кандидатів).

Регламент заміщення вакантних посад
(опис технології добору персоналу на
підприємство)

Основний розділ Положення, в якому описується процедура заповнення
вакансії — від надходження до відділу кадрів заявки на добір працівника до
прийняття рішення про найм (див. Зразок). Вказуються етапи, процедури та
строки, що використовуються. Наприклад, оцінка потреби у пошуку працівника (заявка) — розроблення комплексу вимог до кандидата на посаду —
розміщення оголошення про вакансію — первинний відбір — співбесіда
з менеджером з персоналу — співбесіда з лінійним керівником — рішення
про прийняття на роботу конкретного працівника.

Відповідальність під час організації та
проведення добору персоналу

У розділі вказуються зони відповідальності під час організації та проведення
добору працівника. Добір персоналу здійснюється найчастіше шляхом взаємодії
менеджера з персоналу, керівників структурних підрозділів, зацікавлених
у заповненні конкретної вакансії, а також, за наявності на підприємстві,
працівників служби безпеки та психолога. Кожен з них відповідає за певний
етап роботи з добору працівників у межах своєї компетенції. Загальний
контроль і відповідальність за дотримання передбачених Положенням процедур
пошуку та відбору несе директор з персоналу (начальник відділу кадрів,
hr-служби тощо).
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Положення про добір персоналу готує кадровий
відділ підприємства. Водночас, до розроблення
документа можна залучити й керівників інших
структурних підрозділів, наприклад, юридичного
відділу (для врахування в процесі розроблення даного Положення всіх вимог законодавства про
працю), фінансового підрозділу (для контролю бюджету, що виділяється на добір нових працівників).
Затверджує Положення про добір персоналу
керівник підприємства (перед цим воно має

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

бути підписане керівником кадрового відділу,
оскільки, як вже було зазначено, саме цей відділ
його складає). Також Положення може містити
візи узгодження керівників структурних підрозділів, які брали участь в обговоренні документа
на стадії його розробки. Контролює належне виконання процедур, зафіксованих у Положенні,
керівник кадрового відділу.
Положення про добір персоналу повинно чітко описувати бізнес-процес добору персоналу
Зразок

Положення про добір персоналу
(витяг)
<…>
ІІ. Регламент заміщення вакантних посад
2.1. Залучення кандидатів на вакантні посади починається з оцінки потреби в працівниках. Відкриття вакантної посади узгоджується з керівником структурного підрозділу, в якому
відкривається вакансія.
2.2. Після прийняття рішення про відкриття вакантної посади здійснюється розроблення
вимог, що висуваються до кандидата на вакантну посаду. Начальник структурного підрозділу подає до відділу кадрів заявку, де зазначає істотні вимоги, яким повинен відповідати
кандидат на заявлену вакансію (посадові обов’язки, професійні навички, освіта та інше).
2.3. На підставі заявки відділ кадрів спільно з керівником відповідного структурного підрозділу формує вимоги, що висуваються до кандидатів, визначає можливості та найефективніші шляхи пошуку кандидатів.
2.4. Відбір кандидатів проходить в кілька етапів: первинний відбір — співбесіда з працівником відділу кадрів — співбесіда з керівником підрозділу — рішення про наймання прийняття на роботу.
2.5. Первинний відбір. У результаті використання зовнішніх і внутрішніх джерел пошуку
відділ кадрів отримує резюме кандидатів, після детального розгляду яких серед кандидатів
обираються ті, які максимально відповідають заявленим вимогам, й приймається рішення
про проведення з ними подальшої співбесіди.
2.6. У ході первинної співбесіди з’ясовується мотивація кандидата, його психологічна та
соціальна спрямованість. Оцінюються здатність кандидата щодо якісного виконання посадових обов’язків, професійний потенціал, можливість швидкої адаптації на підприємстві.
Спільно зі службою безпеки відділ кадрів здійснює перевірку інформації про колишні місця
роботи, рекомендацій та відомостей, вказаних кандидатом у резюме.
2.7. Резюме кандидатів, що задовольняють вимогам, які, згідно з заявкою, висуваються
до кандидатів на вакантну посаду, відділ кадрів направляє керівнику відповідного структурного підрозділу. У свою чергу, керівник структурного підрозділу в тижневий термін після
подання матеріалів стосовно кандидатів проводить з ними співбесіди, в ході яких з’ясовує,
насамперед, професійні знання, вміння та навички кандидатів, а також ймовірність швидкої
адаптації кандидата в підрозділі. За результатами співбесід керівник структурного підрозділу обирає претендента, який найбільш відповідає усім заявленим вимогам у сукупності.
2.8. Кандидат, який отримав позитивну оцінку керівника структурного підрозділу, запрошується на співбесіду з директором з персоналу, який приймає рішення або про прийняття
кандидата на роботу, або про відмову у прийнятті на роботу (в останньому випадку зазначаються вмотивовані причини такої відмови — стан здоров’я, відсутність належної кваліфікації тощо).
<…>

№ 4 (88), 16 лютого 2015

21

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ЛОКАЛЬНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ

на підприємство та надавати відповіді на такі
питання:
— Як проводиться добір персоналу на підприємство?
— Хто здійснює пошук і добір персоналу?
— Хто та на якому етапі бере участь у процесі
відбору?
У Положенні про добір персоналу можуть бути
представлені й інші розділи. Наприклад, одним
з найважливіших джерел заповнення вакансій,
що з’являються на підприємстві, є персонал, що
вже працює на підприємстві. Тому зазначене Положення може містити в собі розділ про порядок
проведення процедури внутрішнього заміщення
вакансій. Самостійним розділом Положення
може бути і опис процесу бюджетування витрат
на добір персоналу. Окрім цього, Положення
може містити додатки у вигляді форм докумен-

тів: наприклад, заявку на добір персоналу, анкету претендента на вакантну посаду, бланк оцінки результатів співбесіди тощо.
Як бачимо, Положення про добір персоналу є
необхідним документом у фундаменті ефективної системи управління персоналом. Структурована процедура заповнення вакансій дозволяє
уникнути багатьох помилок і запобігти прийняттю на підприємство осіб, що належать до так
званих груп ризику (з довгими безпідставними
перервами у роботі, частою зміною місця роботи, наявністю судимості за шахрайство, розкрадання майна роботодавця тощо), а також некомпетентних і невмотивованих кандидатів.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства

У розділі «Управління персоналом» поточного номера нашої газети
ви також можете ознайомитися з практичними та універсальними порадами
щодо укомплектування відділу збуту будь-якого підприємства
РЕКЛАМА
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ЗАКОН УКРАЇНИ

Видавник:
Верховна Рада України

від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування*
Набув чинності:
1 січня 2001 року
(у новій редакції —
1 січня 2015 року)

Остання редакція:
28 грудня 2014 року

Найсуттєвіше:
Цей Закон у новій редакції
фактично об’єднав найважливіші норми двох інших законів, які наразі втратили
чинність (Закон № 2240-ІІІ і
Закон № 1105-XIV), утім,
оскільки саме останній було
обрано базовим для комплексного законодавчого регламентування соціального
страхування, то, відповідно,
«збереглася» і дата його
прийняття. Також нагадуємо,
що з 1 січня 2015 року створено Фонд соціального страхування України шляхом
злиття двох фондів — Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

(Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII
цей Закон викладено у новій редакції)
Розділ V
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ,
ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Стаття 35. Особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку
1. Страхуванню від нещасного випадку підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності
на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.
2. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного
захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно
до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання,
але не більш як до досягнення нею 23 років, їй надається допомога Фонду.
Усі особи, перелічені у частині першій цієї статті, вважаються застрахованими з моменту
набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками
своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.
3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:
1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо
від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
2) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.
Стаття 36. Страхові виплати
1. Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам,
які мають на це право, у разі настання страхового випадку.
2. Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується
в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про
охорону праці».
3. Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної,
професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

––––––––––––––––
* Закінчення. Початок у № 3 (87).
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4. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік професійних захворювань визначаються
Кабінетом Міністрів України.
5. В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд може:
1) визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених відповідним переліком;
2) визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, якщо на
момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання
професійним.
6. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне
захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань перед потерпілим.
7. Страхові виплати складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі — щомісячна страхова виплата);
2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та
особам, які перебували на утриманні померлого);
3) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
4) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
8. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або
професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу
настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.
Стаття 37. Перерахування розміру страхових виплат
1. Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться
в разі:
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
2) зміни складу сім’ї померлого.
2. Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому
календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з
1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не
підлягає.
Стаття 38. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим
1. Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за участю Фонду і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину,
час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.
2. Огляд потерпілого, складання та корегування індивідуальної програми реабілітації інваліда, в якій
визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, проводиться МСЕК за умови подання
акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного
закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи
професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду, суду чи прокуратури.
3. Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого, страховика чи інших заінтересованих
осіб, суду чи прокуратури.
Стаття 39. Тимчасове переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу
1. За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.
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2. Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-яка втрата професійної працездатності,
визначена МСЕК.
3. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або
МСЕК.
4. За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за
наявності відповідних вакансій.
5. Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.
6. Середньомісячний заробіток, передбачений частинами першою та п’ятою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 40. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації
1. Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою
реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного
року), Фонд провадить щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку протягом строку,
визначеного програмою реабілітації.
2. Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує
потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його професійною підготовкою.
3. Середньомісячний заробіток, передбачений частиною першою цієї статті, обчислюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 41. Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого
1. У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи,
які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його
смерті.
2. Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади
фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами,
слухачами, стажистами) денної форми навчання, — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення
ними 23 років;
2) особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
3) інваліди — члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.
3. Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один
з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.
Стаття 42. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди
1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.
Щомісячна страхова виплата не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до
ушкодження здоров’я.
У разі якщо потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності
у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати
та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.
2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд проводить одноразову страхову виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності,
виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
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У разі якщо при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, вищий ступінь втрати
стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного
з виконанням трудових обов’язків, йому провадиться одноразова виплата, розмір якої визначається відповідно
до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності, щодо попереднього обстеження МСЕК, виходячи з розрахунку 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день
настання права потерпілого на страхову виплату.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише
з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.
3. Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування,
медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо
потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (у разі її складення). Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з
метою якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованого.
Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або
уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Допомога по тимчасовій непрацездатності, страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу
нижчеоплачувану роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому правлінням Фонду.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи
лікар, який лікує, та затверджує МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у
лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом головного
лікаря (директора) цього закладу. У цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється
Фондом на підставі інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики, про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.
Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних металів), придбання санаторнокурортних путівок, предметів догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів,
санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого
МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) за:
1) розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на спеціальний медичний догляд
(масаж, уколи тощо);
2) половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на постійний сторонній
догляд;
3) чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом незалежно від того, ким вони здійснюються.
Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначає МСЕК.
Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним
її видом окремо.
4. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи
щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі
самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.
Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого до місця лікування і назад (крім санаторно-курортного лікування), Фонд
компенсує за наявності підтверджуючих документів (оригіналів) витрати на проїзд і житло за розмірами згідно
із законодавством про службові відрядження. Особу, яка супроводжує на санаторно-курортне лікування інва-
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ліда, якому за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації інваліда визначено потребу в супроводі, Фонд забезпечує путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компенсує такі витрати у разі самостійного придбання путівки.
Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку до одержання путівки у санаторнокурортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що
склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу провадяться на загальних підставах.
5. За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності протипоказань до
керування ним Фонд забезпечує потерпілого автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах, організовує та
оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне
обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку та на умовах, що визначаються
Кабінетом Міністрів України.
У разі самостійного придбання потерпілим автомобіля його вартість компенсує Фонд у порядку і розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати також інші витрати.
6. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала
на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
7. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
8. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних
осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
У разі якщо смерть потерпілого, який одержував щомісячні страхові виплати, настала внаслідок ушкодження здоров’я від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, розмір щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право, встановлюється виходячи з розміру щомісячної страхової виплати на день смерті потерпілого. Причинний зв’язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів. Одноразова допомога сім’ї та особам, які перебували на утриманні, у цьому випадку не виплачується.
Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку
потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на утриманні померлого, але мають на
це право, визначається в такому порядку:
1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;
2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума страхової виплати встановлюється
Фондом.
У разі якщо право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні особи, які перебували на утриманні
померлого, і непрацездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових
виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.
Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається із заробітку годувальника, а потім
визначається сума страхових виплат особам, які перебували на утриманні померлого, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту.
Страхові виплати особам, які втратили годувальника, з урахуванням призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб,
які втратили працездатність.
9. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв’язку із втраченим
ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
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10. Під час обчислення середньомісячного заробітку враховуються всі види виплат, на які нараховувалися
страхові внески.
11. У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової
виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що
встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.
Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини іншого роботодавця, страхова виплата
провадиться на загальних підставах.
12. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження
здоров’я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою
(окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної
плати, встановленого на день виплати. Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.
13. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий,
але не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.
Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума
страхової виплати може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку виробничого навчання
(практики).
14. Неповнолітній особі, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, які стали інвалідами під час зазначених у пункті 2
частини першої статті 36 цього Закону відповідних занять або робіт, Фонд провадить щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 18 років — у розмірі середньомісячного заробітку, що
склався на території області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні
на день виплати.
15. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до законодавства.
16. У разі якщо ступінь втрати працездатності є невеликим, за бажанням потерпілого на виробництві щомісячна страхова виплата може бути замінена робочим органом Фонду виплатою одноразової допомоги.
Умови та порядок заміни щомісячної страхової виплати одноразовою визначаються правлінням Фонду.
Стаття 43. Документи для розгляду справ про страхові виплати
1. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду подаються:
1) акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та/або висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія
свідоцтва про його смерть;
2) документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.
2. Фонд приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника за умови подання таких документів, які
видаються відповідними організаціями у триденний строк з моменту звернення заявника:
1) копії свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого;
2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності — довідки виконавчого органу ради чи
інших документів про склад сім’ї померлого, у тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії
відповідного рішення суду;
3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності — виконавчого органу ради про батьків
або іншого члена сім’ї померлого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не
досягли восьмирічного віку;
4) довідки навчального закладу про те, що член сім’ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право
на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання;
5) довідки навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім’ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу.
3. Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відповідних документів і неможливості їх
відновлення встановлюється в судовому порядку.
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4. Якщо застрахований або члени його сім’ї за станом здоров’я чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені вище документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду.
Стаття 44. Розгляд справ про страхові виплати
1. Фонд розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої особи за
наявності усіх необхідних документів і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня
надходження зазначених документів.
2. Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена сім’ї та їх строки або обґрунтування відмови у виплатах; до постанови
додаються копії необхідних документів.
3. Фонд може затримати страхові виплати до з’ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний
випадок оформлені з порушенням установлених вимог.
Стаття 45. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг
1. Фонд відмовляє у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:
1) навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
2) подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;
3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.
2. Фонд відмовляє у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно
із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.
Стаття 46. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг
1. Страхові виплати і надання соціальних послуг припиняються:
1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;
3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума
витрат на страхові виплати, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку;
4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;
5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов’язаних
з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений
для нього режим, що перешкоджає одужанню;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім’ї, які проживають на території України, виплати у
випадках, передбачених пунктами 1 і 5 цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат.
Стаття 47. Строки проведення страхових виплат
1. Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом дні на підставі постанови цього Фонду
або рішення суду:
1) потерпілому — з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
2) особам, які мають право на виплати у зв’язку зі смертю годувальника, — з дня смерті потерпілого, але
не раніше дня виникнення права на виплати.
2. Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати
професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого — у місячний строк з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право.
3. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченню трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з дня звернення.
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4. Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання
виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
5. Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено втрату працездатності у зв’язку із
страховим випадком, а фінансування додаткових витрат згідно з цим Законом — протягом строку, на який
визначено потребу в них.
6. Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або
ЛКК, незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фонду. При цьому сума страхових
виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працездатності та причинного
зв’язку між настанням непрацездатності та ушкодженням здоров’я.
7. Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхової виплати, з вини Фонду своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом
будь-якого строку та підлягає коригуванню у зв’язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 34 Закону України «Про оплату праці».
8. Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з дня настання страхового випадку.
Доставка і переказ сум, що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду.
За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку.
9. Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, можуть
бути утримані Фондом, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано
свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.
10. Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду не були своєчасно виплачені особам, які мають на них
право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їхніх сімей, а в разі їх відсутності — включаються до складу
спадщини.
Стаття 48. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує, в особливих умовах
1. Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах
для ветеранів війни та праці, щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ
з виплатою різниці між сумою страхової виплати та вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків
призначеної суми страхової виплати (втраченого заробітку).
2. Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та праці, є непрацездатні члени сім’ї, сума страхової виплати сплачується
в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, — чверть, на двох — третина, на
трьох і більше — половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після
відрахування вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується потерпілому.
3. Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує в період її перебування в дитячому будинку,
закладі інтернатного типу, перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у цьому закладі.
4. У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат
перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а
особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в установленому порядку.
5. У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, на постійне місце проживання за
межі України визначені на зазначені цілі суми переказуються Фондом на їх адресу в порядку, передбаченому
міждержавними угодами.
Стаття 49. Зберігання справ про страхові виплати
1. Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду протягом 75 років після зняття застрахованої особи
з обліку. Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.
Стаття 50. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
1. Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:
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1) вивчає стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах, у фізичних осіб,
які відповідно до законодавства використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;
2) бере участь:
у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;
у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні
нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань;
4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів,
радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці;
5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;
7) виконує інші профілактичні роботи.
Стаття 51. Страхові експерти з охорони праці
1. Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається
на страхових експертів з охорони праці.
2. Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом
спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної
роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
3. Страхові експерти з охорони праці мають право:
1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та
проведення профілактичної роботи з цих питань;
2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, у тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;
4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств та у комісіях з перевірки знань з питань
охорони праці;
5) вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону
праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, — подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які
допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота
на яких загрожує здоров’ю або життю працівників;
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.
4. Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Стаття 52. Порядок визначення класу професійного ризику
1. Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється
Фондом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого
належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність
за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.
3. У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього
підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється
один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.
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4. У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації
робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства підприємство у будь-який час за рішенням територіального органу Фонду може бути віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який
обслуговує це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва. Такий захід може
мати і зворотну дію з початку фінансового року, зокрема у разі проведення атестації та затвердження заходів
щодо поліпшення умов праці.
Розділ VI
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Стаття 53. Контроль за діяльністю Фонду соціального страхування України
1. Метою контролю є забезпечення виконання Фондом його статутних завдань і цільового використання
коштів цього Фонду.
2. Контроль за діяльністю Фонду здійснює Громадська рада Фонду, що утворюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 54. Державний нагляд у сфері соціального страхування
1. Державний нагляд у сфері соціального страхування здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади та інші органи, визначені законом.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:
1) здійснює державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду;
2) спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики, подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект бюджету Фонду на бездефіцитній основі,
у тому числі у разі схвалення правлінням Фонду незбалансованого проекту бюджету Фонду;
3) у разі невиконання директором виконавчої дирекції Фонду завдань і функцій, визначених цим Законом,
порушень законодавства, вносить пропозиції органу, який його призначив, щодо його звільнення.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з охорони праці:
1) опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду, всеукраїнських
об’єднань організацій роботодавців і професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні
та виконанні інших державних і галузевих програм;
2) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
3) проводить технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням
газу в побуті;
4) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві,
їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
5) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення, спільно з представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за додержанням
законодавства про соціальне страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, безперешкодно здійснює перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої
дирекції Фонду з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених цим Законом, має право з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання своїх повноважень копії або витяги з
документів.
5. Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом законодавства про соціальне
страхування.
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6. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне страхування або страхувальник не виконує вимог цього Закону, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті,
вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують
незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання
цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд або страхувальник може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.
7. У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позачергового засідання
правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати
та провести засідання правління Фонду.
За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду в разі невиконання своїх обов’язків можуть
бути позбавлені своїх повноважень.
З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевірки діяльності
Фонду та органів його управління.
Фонд та страхувальники зобов’язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю у сфері соціального страхування.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім статті 44 цього Закону, яка набирає чинності з 1 липня
2015 року.
2. Установити, що дія абзацу третього частини першої статті 30 цього Закону щодо виплати матеріального
забезпечення територіальними органами Фонду поширюється на застрахованих осіб за фактами невиплати їм
страхувальниками матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали до дня набрання чинності цим Законом.
3. Особливості надання соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення за соціальним страхуванням внутрішньо переміщеним особам (громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації) визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Утворити Фонд соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
Утворити робочі органи виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши шляхом злиття відповідних робочих
органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень.
5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої
дирекції та управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, відділення в районах і містах обласного значення — Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, виконавчих дирекцій або уповноважених
представників відділень у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного
значення.
6. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих
органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
7. Фонду соціального страхування України після завершення в установленому законом порядку реєстрації
та відкриття рахунку в органах казначейства забезпечити:
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1) фінансування видатків на утримання та забезпечення діяльності виконавчих дирекцій та робочих органів
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (до завершення заходів з їх ліквідації);
2) вжиття заходів з раціонального та ефективного використання майна, що перебувало на балансі виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочих органів,
реалізацію надлишкового майна, яке не використовується Фондом та його робочими органами.
8. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові
акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
9. Нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.
10. Установити, що у разі, якщо потерпілому на виробництві до набрання чинності цим Законом одночасно
із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним
випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження
здоров’я. Визначені до 1 квітня 2001 року суми щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.
11. Зупинити з 1 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави перерахунок
сум щомісячних страхових виплат, який проводиться з 1 березня наступного року у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Відновлення такого перерахунку визначається законом.
12. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у
відповідність із цим Законом;
2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про запровадження
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
5) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
6) вжити заходів щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності;
7) вжити заходів щодо формування правління Фонду соціального страхування України за участю репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об’єднань профспілок та організацій роботодавців;
8) затвердити схвалений правлінням Фонду соціального страхування України та внесений в установленому
порядку бюджет Фонду на 2015 рік.
13. До приведення законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у відповідність
із цим Законом, пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання, виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Президент України
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БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

ОПЛАТА ПРАЦІ

Резерв відпусток: бухгалтеру
потрібна допомога кадровика
У бухгалтерському обліку є один цікавий показник — забезпечення на виплату відпусток або, як його часто називають, резерв відпусток. Бухгалтери деякий час ним
відверто нехтували і цього резерву не створювали — прибутку, з якого сплачувався
податок, він не зменшував, а розрахунок роботи додавав. З 2015 року ситуація має
змінитися й бухгалтери до визначення резерву відпусток будуть ставитися відповідальніше. І допомагати їм у цьому будуть кадровики. Чому саме, читайте далі у статті.

Що таке резерв відпусток?
Забезпечення на виплату відпусток (тобто резерв відпусток) — це зобов’язання. Зобов’язання
підприємства (роботодавця) оплатити працівникам відпускні. Адже кожен працівник щороку
має гарантоване право на 24 календарних дні
відпустки, а то й більше, в т. ч. за рахунок додаткових відпусток. Зобов’язання це виражається у
певній грошовій сумі, яку можна вирахувати.
Але це не означає, що підприємство відкладає
на якомусь окремому рахунку в банку (чи в сейфі у касі) частину коштів і коли працівник йде у
відпуску, то воно з цього рахунка оплачує йому
відпускні. Зовсім ні. І якщо хтось краєм вуха колись чув про такий резерв, а йому кажуть, що
коштів на виплату відпускних немає, то хай він
не сподівається, що звернувшись до роботодавця з нагадуванням про резерв, це йому допоможе (у даному випадку ми не розглядаємо питання неправомірності затримки розрахунку з
працівником).
Справа в тому, що працівники протягом року
ходять у відпустки нерівномірно. Сезоном відпусток, зазвичай, вважається літо і всі працівники хочуть бодай тиждень-другий відпочити саме
о цій порі року. Як наслідок, зростає сума коштів, які витрачаються на оплату відпусток саме
влітку. А в інші місяці, коли сезон відпусток минув чи ще не настав, витрати на оплату відпусток або зовсім відсутні, або мінімальні.
Підприємство ж в літній період не простоює,
а продовжує функціонувати — виробляє продук-
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цію, виконує роботи, надає послуги. І якщо в
окремі місяці витрати на оплату відпусток будуть дуже значними, то вони можуть бути для
підприємства або збитковими, або сума прибутку буде мінімальною — адже в такому випадку
зростає сума витрат на виробництво продукції
(робіт, послуг). Інші ж місяці, коли витрати на
оплату відпусток відсутні, навпаки, будуть більш
прибутковими у порівнянні з літніми. У цілому
за рік всі ці помісячні прибутки – збитки «згорнуться» і фінансовий результат — прибуток
може відповідати запланованому. Але тоді в одному звітному періоді підприємство буде сплачувати більше податків, а в іншому менше. Саме
тому, щоб такі розриви знівелювати, і застосовують резерв відпусток. З його допомогою витрати на оплату відпусток протягом року розподіляються між місяцями (включаються до складу
витрат підприємства) більш-менш рівномірно.
Досягається це розрахунковим шляхом.

Як сформувати резерв?
Для того, щоб передбачити місячну суму резерву відпусток, визначають планову суму на оплату
відпускних на рік і ділять її на плановий річний
фонд оплати праці з урахуванням відповідної
суми відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Отриманий від ділення коефіцієнт щомісяця множать на місячний
фонд оплати праці й отримують суму, яка щомісяця формує резерв відпусток. Потім, коли працівники йдуть масово у відпустки (наприклад,
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влітку), то відпускні, що їм виплачуються, вже
на фінансовий результат літніх місяців суттєво
не впливають: відпускні виплачуються за рахунок сформованого резерву, а до витрат потрапляє одна й та ж сума, що і в решті місяців
року.

Приклад
На підприємстві працює 10 осіб. Оклад
кожного з них — 3 000,00 грн і річний
фонд оплати праці: 3 000,00 × 10 × 12 =
= 360 000,00 грн. У кожного з працівників
тривалість щорічної відпустки становить
стандартні 24 дні. Якщо кожен працівник
буде використовувати відпустку протягом
року (неважливо коли — влітку, восени,
взимку чи навесні), то загальна кількість
днів відпусток буде: 24 × 10 = 240. Середня
зарплата для оплати одного дня відпустки
становитиме: 360 000,00 ÷ 365 ÷ 10 =
= 98,63 грн, а оплата всіх відпускних —
23 671,20 грн. Визначимо коефіцієнт:
23 671,20 ÷ 360 000,00 = 0,0658 %. Резерв
відпусток в один з місяців: 10 × 3 000,00 ×
× 0,0658 % = 1 974,00 грн. Тобто кожного
місяця підприємство відкладатиме на
оплату відпусток по 1 974,00 грн і за рік
накопичить 1 974 × 12 = 23 688,00 грн, що
майже відповідає нашій плановій сумі
23 674,20*.

З наведеного прикладу можна побачити, що
якщо у відпустку одночасно піде три працівники, то у витрати потрапить 1 974,00 грн витрат
на формування резерву, а фактично буде виплачено відпускних 3 × 24 × 98,63 = 7 101,36 грн.
Ось у такий спосіб і досягається рівномірне розподілення відпускних протягом року у витратах
підприємства. Враховуючи те, що разом із виплатою відпускних підлягають сплаті й податки,
які нараховуються на їх суму, зокрема єдиний

соціальний внесок (далі — ЄСВ), то його суми
також включаються до резерву відпусток.
Якщо з якихось причин працівник не скористався правом на відпустку, то в кінці звітного
періоду, а також в кінці року в ході інвентаризації, робиться коригування резерву відпусток.
Якщо залишок резерву перевищує розрахункову
суму невикористаних відпускних, то він зменшується, якщо не вистачає — резерв збільшується
(тим відповідно, збільшуються й витрати). Якщо
резерву не вистачає для оплати відпусток, то
сума відпускних, яка покривається резервом,
виплачується за рахунок резерву, а сума, яка не
покрита резервом, включається у витрати.
Бухгалтерські положення (стандарти) бухгалтерського обліку не дають чітких вказівок, як
визначати планові витрати на оплату відпусток.
Тому існує два підходи, один з яких ґрунтується
на тому, що річну планову суму на оплату відпусток розраховують, виходячи із середньої тривалості відпусток працівників, натомість як другий передбачає, що визначається кількість днів
відпусток, які будуть використані протягом
року.

Де беруться кошти
для резерву відпусток?
Якщо кошти на оплату відпусток не акумулюються на окремому рахунку, то виникає запитання: де вони беруться, і чому їх інколи може
не бути для оплати відпусток? Дійсно, кошти на
окремому рахунку не акумулюються, але підприємство їх «заробляє»: кожного місяця у витрати підприємства (до собівартості продукції,
робіт, послуг) включається частина коштів на
оплату відпусток — резерв відпусток. Купуючи
продукцію (роботи, послуги) підприємства, покупці в ціні товару оплачують і цю частину відпускних (резерву), які включено у собівартість
такої продукції.
Наприклад, якщо без резерву відпусток ціна
продукції мінімум 50 000 грн (зарплата працівників 10 × 3000 + 20 000 вартість сировини), то

––––––––––––––––
* Оскільки приклад, як і стаття, розраховані не на бухгалтерів, то автор трохи спростив розрахунки —
витримано лише загальний алгоритм обчислення.
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з резервом вона становитиме вже 51 974,00 грн.
Тобто покупець нібито додатково сплачує
1 974,00 грн для покриття майбутніх витрат на
оплату відпусток працівників підприємства.

Чому важливо правильно
визначати суму резерву?
Довгий час бухгалтери вели паралельно два
обліки: бухгалтерський — для складання фінансової та статистичної звітності, інформування
власників про фінансовий стан підприємства, та
податковий — для цілей оподаткування.
І хоча основою податкового обліку був бухгалтерський облік, та законодавчі акти з питань оподаткування встановлювали свої правила визначення прибутку як об’єкта оподаткування.
І за правилами податкового обліку резерв на
оплату відпусток не дозволялося включати у податкові витрати. Його можна було включати у витрати тільки у бухгалтерському обліку. А оскільки
на фінансовий результат для оподаткування резерв не впливав, то бухгалтери, щоб не заморочуватися додатковими розрахунками, інколи нехтували створенням резерву (більше того, деяким
малим підприємствам його дозволили у 2013 році
взагалі не створювати). У такому випадку і в бухгалтерському, і в податковому обліку до складу
витрат включалися лише фактичні витрати на
оплату відпусток.
З 1 січня 2015 року діють нові правила оподаткування прибутку підприємств. Об’єктом
оподаткування є прибуток, який визначається
за даними фінансової звітності. І правильність
визначення резерву відпусток може суттєво
вплинути на розмір прибутку — об’єкт оподаткування.
Ті ж підприємства, які не створювали резерв,
будуть зацікавлені у його створенні. Це дозволить збільшити витрати, зменшуючи об’єкт оподаткування. Тому до визначення суми резерву
відпусток підприємства тепер будуть ставитися
відповідальніше.

Які відпустки беруться
до розрахунку?
Резерв відпусток створюють тільки для виплат за невідпрацьований час, що підлягають
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накопиченню — виплат, право на отримання
яких працівником може бути використано в
майбутніх періодах.
Накопичуються тільки щорічні відпустки:
— основна відпустка;
— додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
— додаткова відпустка за особливий характер
праці;
— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, зокрема відпустки для працівників, які мають дітей.
Решта відпусток (навчальні, творчі тощо) не
накопичуються і для їх оплати резерв відпусток
не створюють.

Навіщо бухгалтеру
інформація від кадровика?
Щоб правильно визначити резерв відпусток,
потрібні дані про кількість днів відпусток. Різниця між підходами в обчисленні резерву полягає
в тому, що у першому випадку до розрахунку
береться середня тривалість відпустки, а в другому — фактична кількість днів відпустки, які
можуть бути використані.
Тому бухгалтерам слід визначитися, за яким
методом вони будуть обчислювати резерв протягом року: виходячи з середньої тривалості відпусток чи з кількості запланованих днів відпусток.
Середню тривалість відпусток можна обчислити за даними попереднього року, розділивши
кількість днів використаних відпусток на кількість працівників.
Фактичну кількість днів відпусток, які можуть
бути використані протягом року, можна обчислити на основі графіка відпусток, якщо у ньому
планується конкретна тривалість відпусток. Помноживши їх на середній показник оплати одного дня відпустки також можна визначити планові витрати на оплату відпусток на рік. Тому
бухгалтерам і кадровикам варто обговорити
можливість застосування й такого підходу. Бухгалтеру потрібні планові витрати на оплату відпусток і чим точніше вони будуть визначені, тим
точнішими будуть фінансові результати — прибуток до оподаткування.
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У будь-якому випадку кадровикам доведеться
надавати інформацію два рази: на початку року —
про середню тривалість відпусток чи про кількість запланованих днів відпусток, та в кінці
року — про фактичну кількість днів невикористаних відпусток (дані про фактичну кількість
обов’язково будуть потрібні для того, щоб в кінці року відкоригувати резерв відпусток).
Таким чином, кадровикам слід приготуватися
до того, що доведеться володіти інформацією
про кількість днів і використаних, і невикористаних відпусток, не тільки по кожному працівнику для цілей ведення особових карток, а й по
всіх працівниках — для бухгалтерії.
Варто також додати, що контролюючі органи
завжди з недовірою ставляться до тих витрат в
обліку, які визначаються на основі усереднених
показників чи показників, які не відображаються

у якихось зведених регістрах бухобліку або інших документах підприємства і не піддаються
чіткому обліку.
Як свідчить практика, мало хто з кадровиків
може одразу назвати загальну кількість використаних працівниками днів відпусток чи запланованих (з огляду хоча б на той факт, що форма
графіку відпусток довільна, а рекомендовані
форми не завжди передбачають визначення їх
тривалості — здебільшого вказується період, за
який відпустка надається, і місяць її початку).
Тому рекомендуємо кадровику і бухгалтеру зустрітися й обговорити «план дій».

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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Відділ збуту:
як його укомплектувати
і змусити працювати
Напевно, кожному керівникові знайома проблема пошуку співробітників до відділу
збуту, який знаходиться на, так би мовити, «передньому краї боротьби» за прибуток, і
від результатів роботи якого залежить не тільки кількість грошей, що надійдуть на
рахунок підприємства, але і сам факт існування компанії. З огляду на цей чинник, у
відділ збуту потрібні люди, які одночасно є і досвідченими професійними учасниками
переговорів, і володіють знаннями про продукцію, яку випускає підприємство, чи послуги, які воно надає, на рівні кращих фахівців у відповідній сфері. Саме тому, на багатьох підприємствах питанням підбору та оцінки персоналу до відділу збуту приділяється посилена увага. Отже, наразі з’ясуємо, на що варто звертати увагу при підборі
менеджерів із збуту та як вмотивувати вже набраних працівників якомога продуктивніше виконувати свої трудові обов’язки.

Загальна ситуація
на ринку праці
Працювати у відділ збуту йдуть, як правило,
або люди, які вже мають значний досвід роботи
в даній сфері, але хочуть змінити роботодавця,
оскільки досягши певної межі (в зарплаті, посадовому зростанні) на попередньому місці роботи (тобто спеціалісти), або люди, які ще не
знайшли себе в іншій сфері (можливо, внаслідок відсутності певних професійних знань,
освіти, здібностей тощо) і тому вони вирішили
поки що спробувати себе в якості продавця певних товарів чи послуг. Нарешті, ще одна група
співробітників відділу збуту — це енергійні,
амбітні молоді люди, які знайомі із західною
практикою роботи торгових агентів, які мають
плани щодо кар’єрного зростання саме у цій
сфері, або ж збираються у перспективі, здобувши відповідний досвід і зв’язки, відкрити власну справу. Остання категорія потенційних працівників відділу збуту досягає, як правило,
непоганих результатів у продажу товарів широкого вжитку.
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Вимоги до кандидатів
Вимоги, що висуваються до кандидатів для
роботи у відділі збуту на підприємстві, найчастіше є наступними:
— амбітність (внутрішній стимул);
— комунікабельність;
— орієнтація на результат;
— досвід у продажах;
— вміння продавати.
Зупинимося трохи детальніше на кожному з
вказаних вище пунктів.
Амбіційність, або внутрішній стимул. На
жаль, на підприємствах зазвичай дуже мало
амбітних співробітників — набагато більше
тих, яких усе влаштовує і які не мають бажання
рухатися далі. Амбітною ж можна назвати
людину, яка постійно прагне досягти значних
успіхів не лише в матеріальному, а й професійному плані, яка розуміє, що для того, аби бути
успішним працівником і отримувати задоволення від роботи, потрібно постійно розвиватися, отримувати нові знання, обробляти інформацію і вміти нею користуватися. Таким
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чином, амбітного продавця не потрібно
змушувати щось робити — йому достатньо лише
показати можливість і він обов’язково її реалізує.
Особливо амбітні працівники потрібні в сфері
активних продаж. Адже для обслуговування у
торговому залі, а також для пасивних продаж
амбітність необов’язкова — важливіші такі якості
працівниківяккомунікабельністьіпрацездатність.
А от для роботи в активних продажах наявність
внутрішнього стимулу необхідна — інакше він
не зможе майже нічого продати.
Комунікабельність — це дуже важлива
особистісна якість для кар’єрного зростання, без
неї важко досягти успіху в багатьох професійних
сферах, а менеджерам із збуту без неї просто
не обійтися — адже вміння знаходити спільну
мову, швидко змінювати лінію поведінки і налаштовуватися на одну хвилю з абсолютно
різ-ними людьми є частиною їх професійної
компетенції. Комунікабельна людина, як правило, має здатність привернути до себе увагу
співрозмовника в процесі спілкування, добре
володіє собою і своїм голосом. За допомогою
різних психологічних прийомів, вона здатна
утримувати увагу опонента і лише за інтонацією
останнього розпізнавати його реакцію на ті чи
інші питання. Також для менеджера із збуту не
менш важливо мати внутрішній стрижень,
який дозволить делікатно, але наполегливо
переконувати клієнтів у вигідності придбання
конкретної продукції.
Орієнтація на результат — це вміння
ставити чіткі цілі, досягати їх, а також вчитися
на допущених помилках. Люди, орієнтовані на
результат, вміють досягати поставленої мети
незважаючи ні на які труднощі, що виникають у
них на шляху. Менеджер із збуту завжди повинен
бути налаштований на досягнення конкретної
мети — наприклад, виконання плану продажів
протягом місяця або інших запланованих
показників ефективності.
Досвід у продажах. Наявність у кандидата на
посаду менеджера із збуту відповідного досвіду
знижує ймовірність його відсіву в ході першого
місяця роботи. Людина вже знає, що таке продаж
та що їй потрібно робити, має уявлення про те, як
треба працювати, вести документацію, звітувати
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тощо. Але якщо ви плануєте на підприємстві
проводити навчання для своїх менеджерів із
збуту з врахуванням особливостей продукції чи
послуг підприємства, а також економити певний
час за рахунок невеликих заробітних плат, то ця
вимога є необов’язковою — за умови наявності
у потенційних кандидатів двох вищезазначених
якостей (амбіційності та комунікабельності)
вони можуть досить швидко набути необхідного
досвіду (навіть якщо це буде їх перше місце
роботи у сфері продаж).
Вміння продавати. Це взагалі не риса характеру, а один з досить рідкісних талантів —
кращі продавці належать до числа найбільш
високооплачуваних і шанованих професіоналів
не лише в Україні, а й в усьому світі. В основі
продажу лежить необхідність відповідати найрізноманітнішим потребам клієнтів. Люди купують, бо їм чогось «хочеться» і у них на це є
гроші, при цьому керуючись різними міркуваннями. Одне з завдань менеджера із збуту —
це вміння вгадувати мотиви клієнтів, які б могли
спонукати їх купити той чи інший продукт і діяти
відповідно до них (тобто менеджер із збуту
повинен довести будь-якому клієнтові, що
пропонований товар найкращим чином відповідає його уявленню, а ось причина того, чому
товар є найкращим, може бути різною для
кожного клієнта і менеджер із збуту повинен
вміти її вдало підібрати).

Внутрішній та зовнішній пошук
Існують два основних способи добору працівників: внутрішній і зовнішній. Більшість підприємств, зазвичай, активно використовують
обидва методи, забезпечуючи і можливості для
своїх співробітників рухатися вгору кар’єрними
сходами, і вишукуючи нових талановитих працівників.
Внутрішнє вербування є економічно більш
вигідним способом залучення потенційних працівників, оскільки при цьому використовуються
вже наявні ресурси підприємства. Методи добору персоналу з внутрішнього джерела досить
різноманітні й перш ніж вийти на ринок праці,
більшість роботодавців намагаються знайти відповідних кандидатів на власному підприємстві.
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Найбільш поширеними методами внутрішнього
пошуку є оголошення про вакантне місце у внутрішніх засобах інформації (у корпоративних
виданнях, на дошці оголошень, спеціально виданих інформаційних листах), а також звернення до керівників підрозділів з проханням висунути відповідних кандидатів, а до працівників
відділу кадрів — проаналізувати особові справи
співробітників підприємства з метою пошуку
серед них працівників з необхідними характеристиками. Звісно, внутрішній варіант виглядає
вигіднішим не лише через те, що не потребує
додаткових фінансових витрат на пошук відповідного потенційного працівника, а й через те,
що працівник власного підприємства вже відомий керівництву, добре знайомий з діяльністю
підприємства, а його просування по службі,
можливо, стане стимулом для відповідальнішого ставлення до виконання своїх трудових
обов’язків для інших співробітників. Також відділ кадрів може попросити працівників власного підприємства порекомендувати хорошого
фахівця у сфері продаж серед своїх екс-колег
чи друзів і знайомих. Для цього потрібно лише
своєчасно оновлювати вакансії на внутрішніх
інформаційних ресурсах (електронних розсилках, корпоративній газеті тощо).
Щодо недоліків цього методу, то вони пов’язані з його «неформальністю» — адже рядові
співробітники не є професіоналами у сфері добору кандидатів, не завжди володіють достатньою інформацією про робоче місце, винагороду
та інші умови праці, а також часто не об’єктивні
щодо визначення потенціалу близьких їм людей.
Зовнішній метод добору персоналу фокусує
ресурси на пошуку за межами підприємства потенційних кандидатів з наявних на ринку праці.
Основна мета зовнішнього добору полягає у
створенні різноманітності серед претендентів,
аби знайти ширший спектр осіб, недоступний
через внутрішнє вербування. І хоча зовнішні
методи вербування можуть бути недешевими
для роботодавця у грошовому еквіваленті, але
якщо в результаті буде знайдено професіонала,
який також матиме нову для підприємства точку зору щодо способу продажу його продукції чи
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послуг, свіжий погляд і нові ідеї, то у підсумку
це переважить грошові витрати на його пошук.
На практиці зовнішній спосіб використовують
завжди, коли підприємству потрібен не просто
менеджер із збуту, а керівник, принаймні, середньої ланки — наприклад, начальник відділу
збуту (скажімо, якщо начальник відділу збуту
звільнився, а заступника чи провідного менеджера із збуту, які могли б зайняти місце керівника у відділі не має, то проводити внутрішній
пошук необхідного працівника вже не має сенсу — навряд чи хто з інших відділів підійде на
таку посаду).

Варіанти зовнішнього
добору кандидатів
Перед тим, як почати шукати співробітників у
відділ збуту, треба розробити профіль того кандидата, який вам потрібен, які саме навички,
досвід або підготовка необхідні. Для цього необхідно чітко сформулювати відповіді на такі питання: Чим займатиметься новий співробітник?
Чи є для потенційного кандидата необхідним
досвід успішних продаж та/або знання конкретного ринку товарів чи послуг (тих, які випускає
(надає) ваше підприємство)? Чи потрібен кандидатові досвід і здатність використовувати певну частину обладнання або програмного забезпечення? Чи необхідні для виконання відповідної
роботи якісь спеціальні знання?
Процес попереднього відбору кадрів повинен
будуватися таким чином, щоб ви могли отримати уявлення про всі ділові та особистісні якості
кандидата, а він, у свою чергу, — розуміння
того, що потрібно від нього і яка специфіка роботи на вашому підприємстві.
Після того, як ви отримали уявлення про потрібного вам працівника, необхідно вирішити,
який метод відбору кандидатів буде ефективним.
Є три основні шляхи зовнішнього добору кандидатів:
9Оголошення в засобах масової інформації.
Головна перевага даного методу підбору кандидатів — широке охоплення населення при відносно низьких початкових витратах. Недоліки є
зворотною стороною переваг — оголошення
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в засобах масової інформації можуть призвести
до величезного напливу кандидатів, більшість з
яких не будуть володіти необхідними характеристиками. Розгляд заяв, анкет і первинний
відбір може перетворитися в трудомісткий тривалий захід. Водночас, якщо ви оберете спеціалізоване видання, наприклад, торговий журнал,
то у вас буде відмінний шанс знайти кандидатів
з відповідними навичками та досвідом.
9Інтернет-реклама. Розміщення оголошення про пошук менеджера із збуту безпосередньо
на веб-сайті підприємства або на спеціалізованих інтернет-сайтах з працевлаштування також
може бути дешевим способом знайти потенційних кандидатів серед широкої аудиторії (окрім
того, ви можете вказати посилання на веб-сайт
вашого підприємства для пошуку додаткової інформації). Тим не менш, як і у випадку з оголошенням про вакансію у засобах масової інформації, ви можете отримати занадто широкий
спектр кандидатів, більшість яких, знову ж таки,
не відповідатимуть вашим вимогам.
9Кадрові агентства. Це найбільш дорогий
спосіб пошуку необхідних працівників, але, водночас, вашому підприємству майже не знадобиться витрачати час на цю процедуру — кадрові агентства самі знайдуть спеціалістів, які вам
потрібні. Агентству слід буде надати лише заявку на пошук фахівців із зазначенням посад, розмірів окладу, змісту діяльності, орієнтовних
критеріїв пошуку і відбору. Як правило, агентство подає декількох кандидатів, щоб роботодавець зробив вибір самостійно. Окрім того, на
представлених агентством фахівців, зазвичай,
надається «гарантія» — якщо протягом певного періоду (як правило — від трьох до шести
місяців) знайдений агентством працівник звільниться за власним бажанням або внаслідок
некомпетентності (наприклад, в результаті
невитриманого випробування), агентство безкоштовно підшукає вам іншого претендента.
Утім, як вже було зазначено, цей спосіб пошуку
необхідного кандидата не з дешевих, тому його
варто використовувати для добору працівників
на керівні посади — наприклад, того ж начальника відділу збуту чи, принаймні, його заступника. До речі, якщо ви плануєте значно розширити
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відділ збуту чи, взагалі, створити його «з нуля»,
то найкращим способом буде таки через кадрові
агентства знайти професійного керівника цього
відділу, але не поспішати із заявками на менеджерів із збуту — цілком можливо, що знайдений новий керівник набере працівників відділу
самостійно і безкоштовно серед своїх знайомих
(і, на відміну від того варіанта, коли ви просите
підшукати працівників на певну посаду своїх
співробітників, побоюватися того, що новий керівник неадекватно оцінюватиме знайомих,
яких набиратиме до свого відділу, значно перебільшуючи їх професійні здібності, не варто —
адже саме він нестиме відповідальність за їх роботу, а тому йому просто невигідно обирати
людей, які не зможуть вдало виконувати свої
трудові обов’язки).

Співбесіда
та випробувальний термін
Отримані резюме аналізуються за формальними (стать, вік, освіта, досвід роботи, сфера
бізнесу) і неформальними (динаміка кар’єри,
час роботи в кожній компанії, періоди безробіття) критеріям. За фактом відбору резюме можна
влаштовувати інтерв’ю по телефону, які зможуть
відсіяти «випадкових» кандидатів. Наступним
кроком буде одна з найважливіших стадій добору кандидатів — перша співбесіда. Форма
співбесіди з майбутнім менеджером зі збуту також може бути різною — у вигляді бесіди, анкетування, психологічних і професійних тестів
(у будь-якій комбінації або навіть всі види у сукупності). Форма проведення самої співбесіди
також може розрізнятися — бути жорсткою, або
довірчою. Утім, із загальними принципами організації та проведення співбесіди ви можете ознайомитися у № 2 (86) газети «Консультант
Кадровика», наразі ж зосередимося лише на тих
факторах, які стануть при нагоді під час проведення співбесід з претендентами на вакансії
у відділ збуту.
При розгляді особистісних якостей в підборі
саме менеджера із збуту, варто звернути увагу
на наявність наступних факторів:
— грамотна усна мова, презентабельна зовнішність;
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— знання продукту і вміння його презентувати;
— знання ринку та конкурентів, вміння здобувати нову інформацію, а також аналізувати
її;
— знання техніки продажу і комунікативні
навички;
— персональний розвиток кандидата як особистості;
— вміння працювати в команді;
— розуміння проблем, які можуть вплинути
на процес продажу;
— можливість мати справу з різними ситуаціями продажу;
— основні математичні навички, на додаток
до логіки і уваги до деталей.
Під час співбесіди з потенційним кандидатом
також бажано отримати відповідь на кілька важливих питань — чому з усіх сфер діяльності він
обрав роботу менеджера із збуту, з усіх підприємств — саме ваше, чим обумовлена зміна
попереднього місця роботи (звісно, якщо воно
вже було), які його очікування щодо зарплати,
режиму роботи тощо. Також зверніть увагу, що
найефективнішим способом оцінки професійних якостей менеджера із збуту є розбір робочих
комерційних ситуацій або імітація продажу.
Моделювання ситуації допомагає перевірити
наступні навички кандидата:
— вміння швидко знаходити контакт з клієнтом;
— здатність визначати потреби клієнта;
— грамотна презентація продукту;
— вміння обговорювати ціну.
При доборі менеджерів із збуту необхідно керуватися не тільки професійними, а й особистісними якостями кандидатів — простіше і дешевше буде їх навчити, ніж ламати вже створені
стереотипи.
За допомогою перерахованих вище правил ви
зможете відібрати потрібних вам співробітників
і сформувати ефективний відділ збуту, який підвищить конверсію у вашій компанії.
Після проведення вдалого відбору, менеджеру із збуту слід встановлювати випробувальний
термін, за час якого він повинен показати певні результати і спрацюватися з колективом.
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Важливим моментом під час випробувального
терміну є адаптація. Основне завдання начальника відділу збуту в цей період «провести за
руку» нового співробітника через всі етапи
адаптації, щоб він за короткий термін міг максимально розкрити свої професійні вміння та
навички.
За період випробувального терміну новачкові необхідно не просто пройти навчання і спробувати себе в продажах — потрібно показати
певний результат (звісно, не слід очікувати, що
він одразу «дотягнеться» до рівня співробітників підприємства, але забезпечити виконання
мінімального, завчасно обумовленого плану,
він повинен). Натомість підприємство має застосовувати максимум мотиваційних інструментів, спрямованих на розвиток, та створювати сприятливі умови, щоб новачок проявив
себе, і відмовитися від інструментів демотивації. За досить короткий час новому працівникові необхідно включитися в роботу і показати,
що він може стати результативним членом команди.

Групи матеріальних
та нематеріальних мотивацій
Як вже було зазначено, відділ збуту є одним з
головних підрозділів підприємства, оскільки
саме він «здобуває» реальні кошти. Ефективність роботи відділу збуту залежить також від
мотивації менеджерів із збуту. На підприємствах
застосовуються різні системи мотивації, у кожної з яких є як свої переваги, так і недоліки. Система мотивації завжди складається з двох основних блоків: матеріального і нематеріального
стимулювання.
Матеріальна мотивація. На сьогоднішній
день у відділі збуту більшості підприємств працює наступна система матеріальної мотивації:
невеликий оклад і якийсь відсоток від продажу — чим більше менеджер із збуту продає,
тим вищим є його дохід. І в цій сфері можливість отримати високий заробіток часто стає
єдиним мотиватором для більшості працівників. Сьогодні багато хто з роботодавців пропонують кандидатам низькі оклади і в результаті
отримують не закриті вакансії. Менеджер із
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збуту повинен знати, що незважаючи на всілякі
форс-мажори, зриви угод, через які він не виконає поставлений план повністю, він зможе розраховувати хоча б на певний мінімум. Ринковий
рівень окладної частини — показник відношення роботодавця до свого працівника і саме він
безпосередньо впливає на лояльність фахівця
до підприємства, довіру і бажання працювати
на ньому.
Що стосується процентної складової, то роботодавцям необхідно створювати прозорі, зрозумілі схеми мотивації і реальні плани продаж.
Якою ж має бути мотивація менеджерів із
збуту?
Щоб мотивація менеджерів із збуту була ефективною, вона повинна:
— враховувати інтереси і роботодавця, і працівника;
— включати ті показники, які важливі для
підприємства на даний момент;
— бути зрозумілою для менеджера із збуту,
щоб він самостійно міг прорахувати свій заробіток.
Решта доходу менеджерів формується із змінної частини, що включає кілька складових:
1. Премія за виконання свого плану продаж.
У кожного менеджера із збуту є свій особистий фінансовий план, який він повинен виконувати щомісяця. І за виконання цього плану
менеджер із збуту отримує певний відсоток. Звичайно, при виконанні плану розмір такого відсотка повинен бути істотно більше, ніж при невиконанні. Рівень плану-мінімуму повинен бути
легко досяжним і, одночасно, забезпечувати підприємству необхідний рівень рентабельності.
2. Премія за зниження простроченої дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість визначається
як сума, належна підприємству від покупців (дебіторів) за реалізовані товари або послуги. Дебіторська заборгованість виникає у разі, якщо послуга (або товар) продані, а кошти не отримані.
Прострочена дебіторська заборгованість пов’язана з простроченням обумовленого терміну
оплати, а безнадійна дебіторська заборгованість — це борг перед підприємством, який воно
не має можливості повернути. Зниження про-
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строченої дебіторської заборгованості є основним після виконання плану продаж завданням
менеджерів із збуту.
3. Премія за виконання спеціальних завдань.
Такі завдання можуть включати просування
нового товару або лінійки послуг, розширення
кількості точок збуту і т.п. Тобто, якщо менеджер із збуту, наприклад, не виконав у певному
місяці свій план продаж, але натомість продав
набагато більше, аніж інші менеджери із збуту,
нових товарів чи послуг, то він, звісно, не отримає премію за виконання плану, але отримає
премію за виконання спеціального завдання
(у нашому випадку — за просування нового товару чи послуги).
4. Премія за вислугу років.
На відміну, наприклад, від педагогічних працівників чи держслужбовців, законодавством не
передбачено отримання премії за вислугу років
менеджерами із збуту — тому роботодавець має
самостійно усунути цю прогалину. Адже перші
роки роботи працівник приносить максимум
нових ідей, він активно розвивається на новому
місці, а після 5 років роботи на одному місці цей
же працівник добре знає свою галузь, має базу
постійних клієнтів і досвід продажу — тому після кількох років роботи надбавка за вислугу є
одним із способів утримання найкращих працівників, оскільки не лише стимулює їх матеріально, а й демонструє досвідченому працівникові,
що його внесок у розвиток підприємства не залишився без уваги і його цінують.
5. Премія за професіоналізм і розрядна система посадових окладів.
Набувши досвіду і зв’язків, менеджер із збуту
може вирішувати поточні завдання швидше, ніж
на етапах освоєння, і якщо тут зарплатна схема
не змінюється таким чином, щоб достатньо мотивувати фахівця на додаткові зусилля, він стає
пасивний і рівень його активності знижується.
Підприємства, орієнтовані на постійний професійний розвиток та вдосконалення персоналу,
часто використовують премію за професіоналізм.
Премія встановлюється індивідуально для кожного працівника на основі успішності виконання
трудових обов’язків, досягнутих результатів роботи, професіоналізму працівника. Така премія
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може призначатися за результатами атестації.
На атестації, як правило, оцінюється відповідність співробітника формальним вимогам та індивідуальні досягнення працівника за звітний
період. Коли на підприємстві об’єктивно обмежені можливості кар’єрного росту для торгового
персоналу, мотивацією є механізм введення розрядної системи посадових окладів. У цьому випадку розряд є показником досвіду і професіоналізму співробітника та дозволяє підвищувати
оклад в рамках однієї посади, одночасно підвищуючи професійний статус співробітника. Після
проходження атестації та визначення рівня професійної підготовки, менеджер із збуту може
отримати, наприклад, звання «провідний».
6. Бонуси.
Також не слід забувати про командні бонуси і
бізнес-цілі.
Командні відсотки сприяють згуртуванню
колективу. Командний бонус — це додаткова
винагорода групи працівників за досягнення
зна-чущих для підприємства цілей, наприклад,
збільшення продажу, підвищення прибутку. Тобто замість того, щоб оцінювати індивідуальні результати роботи працівників відділу і нараховувати за них відсотки, вводиться командний бонус
відділу збуту. Цей бонус розраховується від досягнення головної мети роботи відділу і виплачується на всю команду в цілому. Після нарахування
бонус ділиться між співробітниками відділу. Водночас, зверніть увагу, що дуже обережно слід ставитися до бонусів не у вигляді грошей, а, наприклад, квитків до театру, кіно, дисконтних знижок
на якусь продукцію тощо. Одна справа, якщо вони
дістаються підприємству безоплатно (наприклад,
від спонсорів чи, принаймні, по бартеру) — тоді їх
можна використовувати, але не замість грошового заохочення, а разом з ним. Якщо ж підприємство витрачає реальні кошти, аби закупити для
стимулювання працівників ті ж самі квитки, то
робити це однозначно не варто — більшість працівників залишаться незадоволеними таким бонусом і він втратить свою основну функцію (стимулювання). Тому, серед усіх форм заохочення
завжди обирайте грошову — нехай працівники
самі визначаються, на що вони прагнуть витратити отримані гроші.
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7. Відсоток.
Основна перевага відсотка від виручки, як мотивації, полягає у тому, що менеджера із збуту не
обмежують в його заробітку. Крім того, менеджер із збуту преміюється в розмірі встановлених на підприємстві відсотків від суми всіх рахунків, виписаних залученими ним клієн-тами.
8. Депреміювання.
Трапляються випадки, коли заохоченнями можна досягти зворотного ефекту. Зокрема, при порушенні правил і стандартів, застосованих на підприємстві, найбільш ефективним є депреміювання — тобто скорочення премії співробітника
(або повне її позбавлення) за певне порушення.
Порядок застосування депреміювання регулюється Правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства та/або положеннями
про оплату праці і преміювання. Підставами для
позбавлення премії або депреміювання у відсотках (надання премії у меншому розмірі, ніж мінімальний гарантований) є:
— невиконання або неналежне виконання заходів за планом роботи;
— порушення виконавської дисципліни (невиконання доручень керівництва або їх неналежне чи несвоєчасне виконання);
— порушення трудової дисципліни.
Рішення про позбавлення премії або депреміювання (у відсотках) конкретних працівників
відображається, як правило, в окремих пунктах
наказу про преміювання з обов’язковим зазначенням конкретних обставин, які стали причиною для прийняття такого рішення.
Позбавлення працівників премії або депреміювання (у відсотках) може провадитися тільки за той розрахунковий період, у якому було
допущено порушення.
Нематеріальна мотивація. Вона спрямована
на підвищення лояльності співробітників до підприємства й одночасно дозволяє знизити витрати на їх матеральне стимулювання.
Традиційно виділяють три групи нематеріальних мотивацій: це мотивації, які не потребують
інвестицій з боку підприємства; мотивації, що
вимагають інвестицій і розподіляються безадресно; і мотивації, що вимагають інвестицій підприємства і розподіляються адресно (див. Таблицю).
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Таблиця
Варіанти мотиваторів,
що вимагають інвестицій
і розподіляються адресно

Варіанти мотиваторів,
що вимагають інвестицій
і розподіляються безадресно

Варіанти мотиваторів,
що не вимагають
інвестицій

1. Безпроцентна позика і позика 1. Організація навчання (як всере- 1. Кар’єрне зростання.
на підприємстві на вигідних для дині, так і поза підприємством).
працівника умовах.
2. Навчання за рахунок під- 2. Організація харчування за раху- 2. Привітання зі святами.
приємства.
нок підприємства.
3. Безоплатна матеріальна допо- 3. Забезпечення працівників єди- 3. Вручення нагород (грамомога (народження дитини, ве- ним проїзним документом.
ти, вимпели і т. д.).
сілля, важка хвороба найближчих родичів або їх поховання
тощо).
4. Оплата відпочинку та проїзду 4. Оплата мобільного зв’язку.
4. Залучення працівників до
процесу обговорення і прийдо місця відпочинку (у тому чисняття рішень щодо майбутлі для сім’ї).
ньої діяльності підприємства .
5. Оплата відпочинку дітей пра- 5. Надання службового автомобіля 5. Усна або письмова подяка
цівників у таборах і санаторіях або оплата палива.
керівництва.
відпочинку.
6. Продаж амортизованого об- 6. Організація якісного медичного 6. Дострокове зняття дисциладнання (автомобіль, комп’ю- обслуговування (медичне страху- плінарного стягнення.
тер) за пільговою ціною.
вання).
7. Корпоративне обслуговування
працівників у фітнес-центрах,
спортивних клубах (з повною або
частковою оплатою абонемента).
8. виплата одноразового заохо- 8. Корпоративні свята: державні і
чення за вислугу років.
професійні, дні народження тощо).
7. Оплата лікування.

9. Знижки та пільги на товари і послуги свого підприємства.
10. Доставка до місця роботи і назад додому.

Отже, мотивація — це зовнішнє або внутрішнє спонукання до діяльності з метою досягнення конкретних цілей, створення інтересу до такої діяльності і способи заохочення. І грамотно
вибудувана система мотивації менеджерів із
збуту дає якщо не більший, то, у всякому разі,
не менший, порівняно з регулярним навчанням, ефект. Відповідно, щоб підняти мотивацію
співробітників, потрібно їх налаштувати на «вигідність» для них же самих досягати високого
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рівня продаж і не витрачати час на безглузді
розмови та заняття, які не мають відношення
до роботи.
Як бачимо, для того, щоб успішно керувати
людьми необхідно мотивувати їх працю — тільки так можна досягти успіху підприємства в цілому.

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 може підприємство прийняти на роботу особу самостійно,
без направлення центру зайнятості?
Так, може.
Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067-VI) роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або
через територіальний орган центру зайнятості, чи
суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні.
Отже, законодавством про працю не встановлений обов’язок роботодавця приймати на роботу
працівника, якого направляє до нього для працевлаштування територіальний орган центру зайнятості. Роботодавець може прийняти на роботу
будь-якого працівника, незалежно від того, чи
перебуває він на обліку в центрі зайнятості.
Але водночас діють загальні правила щодо необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.
Так, ст. 11 Закону № 5067-VI гарантує особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у
сфері зайнятості населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, статі, віку, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.

Крім того, роботодавцям заборонено висувати
будь-які вимоги дискримінаційного характеру в
оголошеннях (рекламі) про роботу та під час
проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя (п. 1 ч. 5 ст. 50 Закону
№ 5067-VI).
Також слід пам’ятати, що ч. 1 ст. 14 Закону № 5067-VI визначає категорії громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Для працевлаштування цих громадян
підприємствам з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі
5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний
рік.
Пунктом 2 ст. 53 Закону № 5067-VI передбачена відповідальність у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 цього
Закону, а саме з нього стягується штраф за кожну
необґрунтовану відмову в працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Працівник, вийшовши на роботу після хвороби, не надав листок
непрацездатності, а повідомив, що він його загубив. Чи має він право
в такому випадку на допомогу по тимчасовій непрацездатності?
Так, у разі надання дублікату листка непрацездатності.
Працівник, вийшовши на роботу після хвороби,
зобов’язаний подати листок непрацездатності. Це
зобов’язання встановлене ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105). Відповідно до неї, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом — копія листка непрацездатності,
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засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Порядок і умови видачі листків непрацездатності встановлені Інструкцією про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України 13 листопада
2001 р. № 455. Згідно з п. 1.14. цієї Інструкції у
разі втрати листка непрацездатності за рішенням
ЛКК лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат» на підставі
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довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась.
Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймає
комісія із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі,
організації, до складу якої входять представники
адміністрації підприємства та застрахованих осіб
(виборних органів первинної профспілкової орга-

нізації (профспілкового представника) або інших
органів, які представляють інтереси застрахованих осіб). Комісія здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про
відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або
частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

На підприємстві з приватною формою власності у відпустку йде інспектор
з кадрів, у цей період виконувати його обов’язки буде бухгалтер. Як правильно
оформити таку процедуру та як здійснювати доплату за виконання
додаткових обов’язків?
Відповідно до п. 2 постанови Ради Міністрів
СРСР «Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145 виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
без звільнення від своєї основної роботи допускається на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом
встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно
доцільно і не веде до погіршення якості продукції,
виконуваних робіт, обслуговування населення.
Зазначена постанова діє на підставі постанови
Верховної Ради України від «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» 12 вересня 1991 р. № 1545.
Згідно зі ст. 105 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за
іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи, провадиться доплата за
суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій (посад)
або виконання обов’язків тимчасово відсутнього

працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
Статтею 97 КЗпП встановлено необхідність при
визначенні розмірів доплат у колективному договорі дотримуватись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами.
Наразі діє Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2010 – 2012 рр. від 9 листопада 2010 року. У додатку 3 до неї визначено, що доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.
Покладання на працівника додаткової роботи в
порядку виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформлюється наказом (розпорядженням) по підприємству. В наказі про доручення працівникові виконувати обов’язки тимчасово
відсутнього працівника потрібно встановити безпосередній розмір доплати.
Отже, доручаючи працівнику додаткову роботу,
слід обов’язково отримати від нього згоду, яка
може бути підтверджена шляхом його підпису на
наказі про доручення виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника.

Чи обов’язково подавати інформацію
про вакантне робоче місце до центру зайнятості?
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Так, але лише за умови наявності вакансії.
Права і обов’язки роботодавців та їх об’єднань
щодо забезпечення зайнятості населення, захисту
від безробіття та його наслідків визначаються, зокрема, Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067-VI).
Зобов’язання подавати своєчасно інформацію
про попит на робочу силу (вакансії) до територіальних органів Державної служби зайнятості
встановлено п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону № 5067-VI.
Вакансія — вільна посада (робоче місце), на яку
може бути працевлаштована особа.
Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» і Порядок подання
цієї форми затверджено наказом Міністерства
соціальної політики України від 31 травня 2013 р.
№ 316.
Подавати таку інформацію необхідно за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії).
Термін подання становить не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою від-

криття вакансії є наступний день після створення
робочого місця чи припинення трудових відносин
з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
Як роз’яснило Мінсоцполітики у листі від 21 серпня 2013 р. № 9370/0/14-13/026, у разі, якщо роботодавець планує укомплектувати вакансію самостійно, без допомоги служби зайнятості, він також
зобов’язаний подати форму № 3-ПН, при цьому,
згідно з п. 2.2.6. Порядку подання цієї звітності,
зазначивши у ній, що не потребує укомплектування вакансії за сприянням служби зайнятості. У випадку, якщо вакансія передбачена штатним розписом, роботодавець має подавати інформацію за
формою № 3-ПН до внесення відповідних змін
у штатний розпис.
Отже, якщо вакансії на підприємстві відсутні, чи у разі їх швидкого самостійного заповнення (до спливу 10 робочих днів з дати відкриття вакансії) подавати звіт за формою № 3-ПН
не потрібно.

Яким чином заповнювати дублікат трудової книжки та хто повинен його
видавати, якщо трудова книжка була загублена після звільнення
з попереднього місця роботи, але до влаштування на нове?
Основним документом про трудову діяльність
працівника є трудова книжка.
Зобов’язання щодо видачі роботодавцем дублікату трудової книжки, у разі її втрати працівником, встановлене п. 5.1. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58).
Відповідно до нього особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно
заявити про це власнику або уповноваженому
ним органу за місцем останньої роботи.
Тобто дублікат трудової книжки видається не
новим роботодавцем, а попереднім. Видати його
останній повинен протягом 15 днів з моменту
отримання заяви від працівника (у разі ускладнення — в інші строки).
У новій трудовій книжці слід зробити запис
«Дублікат» в правому верхньому кутку першої сто-
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рінки. Дублікат трудової книжки заповнюється за
загальними правилами. У розділи «Відомості про
роботу», «Відомості про нагородження» і «Відомості про заохочення» при заповненні дубліката
вносяться записи про роботу, а також про нагородження і заохочення за місцем останньої роботи
на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
Згідно з п. 5.3. Інструкції № 58 якщо працівник
до влаштування на це 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.
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А
Алюмініювальник
9 Короткий опис професії: Алюмініювальник працює на промислових підприємствах у
цехах металопокриттів, де й проводиться алюмініювання — насичення поверхневого шару
сталевих, чавунних та інших металевих виробів
алюмінієм для підвищення жаростійкості й захисту від атмосферної корозії.
9 Зміст роботи: Робота алюмініювальника
пов’язана із завданнями, виконання яких потребує вміння розбиратися у пристроях спеціальних
і вакуумних установок. Оскільки процес алюмініювання деталей і виробів базується на використанні спеціальних та вакуумних установок,
алюмініювальник готує їх до роботи, налагоджує, виявляє й усуває несправності. Для якісного забезпечення покриття деталей алюмініювальник проводить знежирення їх поверхонь,
встановлює раціональний режим розпилювання
алюмінію, визначає якість алюмініювання шляхом зовнішнього огляду тощо.
9 Повинен знати: Цьому працівникові необхідні знання та уміння щодо застосування основ процесу знежирення й очищення електролітичним
і хімічним способами деталей та виробів; правил
користування контрольно-вимірювальними приладами; технічних вимог, що висуваються до алюмінійованих деталей і виробів; режимів розпилювання алюмінію; способів алюмініювання;
основ-них знань з електротехніки та вакуумної техніки; причин її несправності та способів їх усунення, спеціальних установок; можливих видів браку.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, розвинена координація
рухів, відсутність медичних протипоказань.
9 Умови праці: Важкі й шкідливі; професія
віднесена до Списку 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах.
9 Кваліфікаційні вимоги: Підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 8 500 – 10 000 грн
на місяць.
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9 Кодування: Код Національного класифікатора
України «Класифікатор професій ДК 003:2010»
(далі — КП) — 8223. Ця професія у КП належить
до підкласу «Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на
метали», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до підкласу 28.51.0
«Оброблення та нанесення покриттів на метали».

Асфальтобетонник
9 Короткий опис професії: Асфальтобетонник займається роботами з укладання та ремонту дорожнього покриття, профілізацією й обробленням дорожніх покриттів з асфальтобетону та
інших супутніх матеріалів. Він готує основу під
укладання, укладає, розрівнює і трамбує суміш,
укладає тротуари, доріжки, відмостки. Також він
може займатися «ямковим» ремонтом дороги.
У своїй роботі він використовує пристосування,
машини і механізми.
9 Зміст роботи: Очищення шляхових основ,
розбирання та обрубування старого асфальтового покриття за допомогою механізованих інструментів (відбійники, компресори тощо),
очищення та замазування тріщин у асфальтобетонних покриттях, регулювання товщини шару
матеріалів, що укладаються під ущільнювання
катками і т. п..
9 Повинен знати: Основні властивості асфальтобетону та його складових частин; технології виробництва асфальтобетонної суміші;
прийоми й способи підготовки поверхні під
укладання, способи укладання, розрівнювання і
трамбування асфальтобетону; правила експлуатації машин і механізмів, правила техніки безпеки, правила дорожнього руху.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, розвинена координація
рухів, відсутність медичних протипоказань, хороший окомір.
9 Умови праці: Важкі й шкідливі; професія
віднесена до Списку 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах.
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9 Кваліфікаційні вимоги: Повна середня або
професійно-технічна освіта.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 3 900 – 4 200
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП — 8332. Ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та
подібних робіт», у КВЕД — до класу 42.11 «Будівництво доріг і автострад».

Агролісомеліоратор
9 Короткий опис професії: Агролісомеліоратор у своїй роботі враховує специфічні потреби таких галузей як: сільське господарство,
транспорт, будівництво доріг та здатний правильно спроектувати, створити й експлуатувати
різні типи захисних лісонасаджень: полезахисні, протиерозійні, водоохоронні.
9 Зміст роботи: Організовує вирощування
різноманітного садибного матеріалу у великих
розсадниках, організує і керує роботами з вирощування захисних лісонасаджень й ведення господарських робіт у сфері лісонасаджень, має певні
навички озеленення об’єктів у населених пунктах.
9 Повинен знати: Особливості агрономічної
та меліоративної діяльності, специфіку ведення
лісового господарства. Агролісомеліоратор за
рівнем підготовки має поєднувати в собі певну
узгоджену систему агрономічних і лісівничих
знань, що дозволяє йому бути фахівцем широкого спектру діяльності.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, спостережливість,
міцне здоров’я, готовність за будь-якої погоди
проводити багато часу на відкритому повітрі,
багато переміщуватися, терплячість.
9 Умови праці: В офісі та у польових умовах;
відрядження у межах району (області).
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта
аграрного профілю.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 400 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 2213.2. Ця професія
у КП належить до підкласу «Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали
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споріднених професій», у КВЕД — до секції А
«Сільське господарство, лісове господарство та
рибне господарство».

Агроном
9 Короткий опис професії: Агроном — це
«фахівець із сільського господарства, рільник».
Основне завдання агронома — удосконалювати
сільськогосподарське виробництво, управляти
працею механізаторів та інших робітників.
9 Зміст роботи: Проводить роботу із запровадження та освоєння науково обґрунтованої
системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.
Він організовує виконання заходів з підвищення
врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних
добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.
Крім того, агроном визначає терміни та порядок
проведення усіх сільськогосподарських робіт
у рослинництві.
9 Повинен знати: Агроном має володіти широким колом знань в галузі агрономії, які допоможуть йому створювати нові сорти польових,
садових, городніх культур, планує проведення
сільськогосподарських робіт з урахуванням особливостей місцевості.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Лідерські якості, аналітичний склад мислення,
спостережливість, міцне здоров’я, готовність до
самоосвіти і самовдосконалення.
9 Умови праці: Переважно на полях та дослідних ділянках агропідприємств.
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта
аграрного профілю.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 5 000 – 8 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 2213.2 Ця професія у
КП належить до підкласу «Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій», у КВЕД — до розділу 01
«Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг».
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Зміни до Закону про відпустки
лютого 2015 року набув чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики»
від 15 січня 2015 р. № 120-VIII (далі — Закон
№ 120), яким, зокрема, внесено зміни до низки
статей Закону України «Про відпустки» від 15
листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504). Ці нововведення спрямовані на захист
родин, до складу яких входять інваліди з дитинства підгрупи А I групи (згідно з ч. 5 ст. 7 Закону
України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV до підгрупи А
I групи інвалідності належать особи з виключно
високою мірою втрати здоров’я, надзвичайною
залежністю від постійного стороннього догляду,
допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і
які фактично не здатні до самообслуговування),
й наразі матерям інвалідів з дитинства

1

підгрупи А I групи, батькам таких дітей, які
виховують їх без матері, а також особам, які
взяли під опіку інвалідів з дитинства підгрупи
А I групи, надано право на додаткову оплачувану відпустку, передбачену ст. 19 Закону
№ 504, та можливість отримання зазначеними
категоріями працівників (за їх бажанням в
обов’язковому порядку) відпустки без збереження заробітної плати до досягнення дитиною-інвалідом підгрупи А вісімнадцятирічного віку. Аналогічні зміни внесено й до
Кодексу законів про працю України (статті 83, 179,
1821).
Порівняльну характеристику відповідних норм
Закону № 504 (до і після внесення зазначених
змін) шукайте у Таблиці та зважайте на те, що ці
зміни згідно з розділом ІІ Закону № 120 набрали
чинності з 1 січня 2015 року (тобто раніше, аніж
сам Закон № 120, яким ці зміни і були внесені).
Таблиця

Зміст положення
Закону № 504 до внесення змін Законом № 120

Зміст положення
Закону № 504 після внесення змін Законом № 120

абз. 5 п. 4 ч. 1 ст. 4:
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19
цього Закону);

абз. 5 п. 4 ч. 1 ст. 4:
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А
І групи (стаття 19 цього Закону);

ч. 2 ст. 5:
Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про
працю України) при визначенні тривалості щорічних
відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей (стаття 19 цього Закону), не враховуються.

ч. 2 ст. 5:
Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про
працю України) при визначенні тривалості щорічних
відпусток та додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з
дитинства підгрупи А І групи (стаття 19 цього Закону), не
враховуються.

п. 4 ч. 1 ст. 9:
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася
заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і
26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий
діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною
шістнадцятирічного віку;

п. 4 ч. 1 ст. 9:
4) час, коли працівник фактично не працював, але
за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не
виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному
статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без
збереження заробітної плати для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина
хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — до
досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині
встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
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Таблиця. Продовження
ч. 4 ст. 18:
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій
цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду
за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається
право на одержання допомоги в період відпустки для
догляду за дитиною.

ч. 4 ст. 18:
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій
цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду
за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома.

назва та ч. 1 ст. 19:
Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину,
одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері
(у тому числі й у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під
опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових і неробочих
днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

назва та ч. 1 ст. 19:
Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з
дитинства підгрупи А І групи
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи,
одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі у
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з
дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних
батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 днів без урахування святкових і неробочих
днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

ч. 7 ст. 20:
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей,
надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями
6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки,
встановлені іншими законами та нормативно-правовими
актами, і переносяться на інший період або продовжуються
у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

ч. 7 ст. 20:
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину – інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, надаються понад щорічні відпустки,
передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад
щорічні відпустки, встановлені іншими законами та
нормативно-правовими актами, і переносяться на інший
період або продовжуються у порядку, визначеному статтею
11 цього Закону.

ч. 2 ст. 21:
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за
час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з
усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі
в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ч. 2 ст. 21:
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за
час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку
з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з
усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі
в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства
підгрупи А І групи, та компенсації за невикористані
відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ч. 1 ст. 24:
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей.

ч. 1 ст. 24:
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства
підгрупи А І групи.

ч. 6 ст. 24:
У разі смерті працівника грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується
спадкоємцям.

ч. 6 ст. 24:
У разі смерті працівника грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину – інваліда з дитинства підгрупи А І групи,
виплачується спадкоємцям.

№ 4 (88), 16 лютого 2015

53

ШПАРГАЛКА ДЛЯ КАДРОВИКА

Таблиця 1. Закінчення
п. 3 ч. 1 ст. 25:
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій
статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі
якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш як до
досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина
хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не
більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;

Також Законом України «Про внесення зміни
до статті 25 Закону України «Про відпустки» від
15 січня 2015 р. № 121-VIII, який також набув чинності 1 лютого 2015 року, ч. 1 ст. 25 Закону № 504
доповнено пунктом 18, відповідно до якого працівнику надається відпустка без збереження
заробітної плати на період проведення анти-

п. 3 ч. 1 ст. 25:
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій
статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі
якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш як до
досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина
хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не
більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку,
а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного
віку;

терористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного
для повернення до місця роботи, але не більш як
сім календарних днів після прийняття рішення
про припинення антитерористичної операції.
Така відпустка має надаватися роботодавцем за
бажанням працівника в обов’язковому порядку.
РЕКЛАМА
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Усміхнись!

9— Ви можете зробити логотип за 500 грн?

На співбесіді:
— А у вас є рекомендації з минулої
роботи?
— Ні.
— Дарма не попросили. Без рекомендації зараз складно знайти хороше місце.
— З тією рекомендацією це стало б взагалі не можливо.

***

— Прокидайся. Обідня перерва!
— Йдіть без мене — я сьогодні без обіду працюю...

— Ні.
— А що ви можете зробити за 500 грн?
— Увімкнути комп’ютер!
9Ні, лисий смайлик не підходить. Додайте йому волосся і окуляри — смайлик має виглядати інтелігентно ))…

***

Влаштувався на нову роботу. Вмикаю комп’ютер.
На робочому столі помічаю папку «Клієнти». Відкриваю її, серед усіх файлів помічаю текстовий файлик з
назвою «read_me» (прочитай мене). Клікаю, а там:
«Біжи звідси, хлопче!».

***

— Невже ви так боїтеся втратити цю роботу?
— Ні. Я більше боюся не знайти іншу.

***

— Усі неприємності коли-небудь закінчаться, повірте мені.
— А Ви оптиміст, як я подивлюсь...
— Ні, я всього на всього охоронник на кладовищі…

***

«Це безглуздо» — сказав розум.
«Це нісенітниця» — примітив досвід.
«Це все марно» — зазначив здоровий глузд.
«О, так нормально!» — зрадів клієнт.

***

«Клієнт завжди правий» — аксіома, яка підходить
до багатьох сфер діяльності. Але трапляються випадки, коли замовники досить незвично, а іноді, навіть,
дивно формулюють свої побажання:
9Так, сертифікат виконано за нашими вимогами,
але це не зовсім те, що ми хотіли…
9Намалюйте, будь ласка, листівки з конями. Перший
хай буде звичайний кінь, другий — олень, а посередині
нехай буде кентавр в майці з нашим логотипом ))).
9Прослухали з тещею музику для ролика. Вона не
сміялася. Зробіть так, щоб їй було смішно.
9Я хочу аби в логотипі були присутні усі кольори
веселки, окрім коричневого…
9Текст треба зробити помітнішим, але щоб він не
надто виділявся…

Одним рядком

Оголошення: «На підприємство потрібен чоловік, інженер-механік, віком до 45 років. Стать, освіта і вік значення не
мають».
З досвіду професіонала: «Навіть якщо тобі нудно і нема
чим зайнятися, це ще не привід шукати роботу».
Із пояснювальної щодо запізнення на роботу: «Невдало
встав, впав на подушку, придавило ковдрою, втратив свідомість на годину».
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***

Під час прийняття на роботу:
— У Вас є фінансова освіта?
— Я Вас благаю, у мене бабуся з Одеси. Вам шо,
цього мало?!

***

Директор секретарці:
— Аліночко, дорога, чому Ви вчора не з’явилися на
роботу?
— Я з’явилася, але тут чомусь вже нікого не було!

***

Прийшов чоловік в бібліотеку і каже:
— Я у вас книгу взяв «Як заробити мільйон», а тут
половини сторінок немає!
Бібліотекар відповідає:
— Ну то й що! Півмільйона теж непогано.

Відповідь на головоломку з № 3
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Важливі дати березня

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

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 години

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

3
10
17
24
31

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 — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(8 — Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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6 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за лютий 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 7 серпня 2013 р.
№ 239).
8 — Міжнародний жіночий день (святковий день).
9 — вихідний день (згідно з ч. 3 ст. 67
КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний
день переноситься на наступний після святкового або неробочого — отже, цього року неділя 8 березня переноситься на понеділок 9 березня і робота в цей день не проводиться).
14 — День землевпорядника (встановлено
Указом Президента України від 11 грудня 1999 р.
№ 1556/99).
15 — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 р. № 46/94).
18 — День працівника податкової і митної
справи України (встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 р. № 554/2013).
20 — День весняного рівнодення.
25 — День служби безпеки України (встановлено Указом Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001).
26 — День внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України (встановлено Указом
Президента України від 26 березня 1996 р.
№ 216/96).
31 — останній день подання до органу
державної статистики:
9звіту про заробітну плату за професіями
окремих працівників, за формою № 7-ПВ
(один раз на чотири роки) (за формою, затвердженою наказом Держкомстату від 11 серпня 2011 р. № 207, зі змінами, внесеними наказом Держстату від 26 грудня 2012 р. № 543).
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