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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17 січня 2015 р. № 281/0/5-10/6/15
Щодо реалізації Угоди
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України з метою подальшої реалізації
Угоди про взаємодію між Міністерством праці та соціальної політики України і Держгірпромнаглядом
України від 31.05.2010 р., затвердженої наказами від 03.06.2010 р. № 122 та 15.06.2010 р. № 118 відповідно (далі — Угода), повідомляє.
Згідно з Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 386/2011 (далі — Положення), Держпраці України, на яку Міністерством соціальної політики України покладено реалізацію цієї Угоди, є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю.
Пунктом 4 Положення визначено завдання, які покладено на Держпраці України. Зокрема, згідно з
підпунктами 1, 6, 11 пункту 4 Положення Держпраці України:
— здійснює державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які
використовують найману працю та працю фізичних осіб, законодавства про працю з питань трудових
відносин;
— взаємодіє в межах своїх повноважень з центральним органом виконавчої влади з питань нагляду
за охороною праці щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці;
— разом з представниками інших органів виконавчої влади бере участь у комісіях із розслідування
нещасних випадків на виробництві.
Держпраці України, відповідно до підпункту 81 пункту 6 Положення, у межах своїх повноважень має
право накладати штрафи за порушення вимог законодавства про працю.
Свої повноваження Держпраці України здійснює безпосередньо та через свої територіальні органи,
що визначено пунктом 7 Положення.
Пунктами 2.1.1. і 2.2.1. Угоди передбачено, що територіальні органи Держпраці України та Держгірпромнагляду здійснюють оперативний обмін інформацією про виявлені можливі порушення законодавства про охорону праці та про порушення законодавства про працю.
Водночас, п. 38 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2011 р. № 1232, визначено, що Держпраці України в установленому порядку підтверджується
факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем, якщо відповідні документи не
оформлені роботодавцем, але потерпілий фактично був допущений до роботи.
З метою подальшої реалізації Угоди та з урахуванням запроваджених Законом України від
28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» обмежень на проведення протягом січня – червня 2015 року перевірок суб’єктів
господарської діяльності, пропонуємо своєчасно інформувати місцеві територіальні органи Держпраці України про виявлені під час призначення та проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві можливі порушення роботодавцями вимог законодавства про працю з питань
трудових відносин, а також залучати їх представників (за згодою) до цих розслідувань.
Разом з цим повідомляємо, що Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» внесено зміни, зокрема, до статті 265 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), якою передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю.
Відповідно до абзацу 3 статті 265 КЗпП юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують
найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення.
Заступник Голови
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Переведення на іншу роботу:
норми Трудового кодексу
Звісно, потреба у переведенні працівників на іншу роботу виникає майже у кожного
роботодавця — враховуючи сьогоденний режим економії, в якому наразі, зважаючи
на економічну кризу, знаходиться переважна більшість підприємств, відбуваються
постійні зміни в організації виробництва і праці й деякі з працівників звільняютьсявнаслідок скорочення штату або чисельності працівників, а деяким — пропонується
інша робота шляхом переведення. Відповідно до проекту Трудового кодексу процедура переведення не зазнала значних змін порівняно з чинним законодавством,
проте деякі новації таки простежуються. Які саме — наразі й з’ясуємо, а також порівняємо поки що чинне законодавство з відповідними нормами Трудового кодексу.
асамперед, необхідно дещо прояснити
ситуацію з проектами Трудового кодексу, оскільки наприкінці минулого року їх
було зареєстровано два, що трохи заплутало
усіх спеціалістів, які так чекають на появу
реального сучасного законодавчого документа,
де, нарешті, було б врегульовано трудові відносини. Так, наказом Міністерства соціальної політики України від 6 червня 2014 р. № 374 було
утворено робочу групу для розробки нового
проекту Трудового кодексу, який враховував
би усі потреби регламентування трудових відносин і вдосконалення відповідної сфери законодавства, за декілька місяців цей проект було
розроблено, а 12 листопада 2014 р. — оприлюднено (реєстр. № 2902). Але цей законопроект було відкликано й замість нього зареєстровано новий (реєстр. № 1658), робота над
яким і тривала протягом останніх двох місяців.
Наразі саме цей варіант Трудового кодексу вже
попередньо підтримано як профспілками, так
і роботодавцями, а також Міністерством соціальної політики України і членами Комітету
Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Хоча, на думку редакції, проект Трудового кодексу за № 2902 був більш вдало структурований, містив багато новацій та детальніше вре-
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гульовував трудові відносини (він складався з
521 статті), аніж проект № 1658 (він містить
368 статей), але наразі та у подальшому ми вимушені використовувати саме проект Трудового кодексу за реєстр. № 1658 (далі — ТК),
оскільки він тепер є базовим варіантом (звісно,
будь-які зміни щодо цього питання ми неодмінно своєчасно висвітлюватимемо на сторінках
нашої газети). Отож, з’ясувавши, на який саме
проект ми спиратимемося у матеріалах та зразках документів, можна перейти безпосередньо
до розгляду процедури переведення працівників на іншу роботу.

Види переведень та їх умови
У Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП) наразі відсутнє визначення «переведення». Натомість у п. 31 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 вказано, що переведенням на іншу роботу
вважається доручення працівникові роботи, що
не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. Майже
аналогічне формулювання містить й ТК — так,
згідно з ч. 1 ст. 69 переведенням на іншу роботу
вважається виконання працівником тимчасової або постійної роботи, не передбаченої
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трудовим договором (крім випадків, передбачених ч. 2 і ч. 3 ст. 36 ТК).
Як за чинним, так і за перспективним законодавством, переведення на іншу роботу має наступні ознаки (залежно від яких переведення й
поділяється на окремі види):
— строки переведення (постійно, тимчасово);
— місце переведення (на тому самому підприємстві; на інше підприємство; в іншу місцевість хоча б разом з підприємством);
— мета (заохочення сумлінного працівника
переведенням на іншу, вищу посаду; переведення працівника на легшу роботу у зв’язку зі станом його здоров’я тощо);
— причина (перерозподіл персоналу; скорочення чисельності або штату працівників; обставини, які можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей; простій
тощо);
— ініціатор переведення (роботодавець,
працівник, третя особа, яка не є учасником трудових відносин).
Але незалежно від виду, як за правилами
КЗпП, так і ТК, переведення вимагає згоди працівника (окрім визначених законом винятків),
оскільки передбачає зміну істотних умов трудового договору.

Переведення на іншу роботу, крім випадків, встановлених ТК та законами, дозволяється тільки
за письмовою згодою працівника та оформлюється шляхом укладення нового або внесення
змін до раніше укладеного трудового договору
(ч. 2 ст. 69 ТК).
Як бачимо, у ТК чітко визначено, яким саме
чином має бути оформлена згода працівника на
переведення — по-перше, сама згода повинна
надаватися працівником винятково у письмовому вигляді, а по-друге — слід укласти з працівником новий трудовий договір або внести зміни
до укладеного раніше (що цілком виправдано,
оскільки за правилами ТК, на відміну норм від
КЗпП, трудовий договір завжди укладається у
письмовій формі). Водночас, поки що чинним
законодавством не встановлено форму надання
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працівником згоди на переведення, а тому вона
може бути висловлена як в усній, так і в письмовій формі. Утім, з метою уникнення у подальшому непорозумінь та трудових спорів, доцільно
все ж таки і зараз (до набрання чинності ТК)
отримувати згоду працівника на переведення в
письмовій формі (тоді на неї можна буде послатися і в наказі (розпорядженні) про переведення
працівника).
З правовими засадами та підставами прийняття рішень про переведення можна ознайомитися у Таблиці.

Основні новації ТК
Отже, з наведеної Таблиці вбачаються деякі
зміни ТК порівняно з чинним законодавством,
проте наразі зупинимося на найважливіших із
них. Найперше, що впадає в очі — це відсутність
такого виду переведень як переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство.
Фактично наразі таке переведення є звільненням (п. 5 ст. 36 КЗпП), тому цілком логічним є
його відсутність у ТК. Якщо ж працівник збирається «перевестися» на роботу до іншого підприємства, то за правилами ТК він буде повинен
звільнитися з попереднього роботи за власним
бажанням (статті 84 – 85 ТК) чи за згодою сторін (ст. 83 ТК).
Також позитивним моментом є пряма вказівка у ТК, що зміна найменування посади, яку
обіймає працівник, без зміни обов’язків, що
на нього покладаються, не вважається зміною умов трудового договору і не вимагає
згоди на це працівника (ч. 2 ст. 67). Раціональність такого положення очевидна, адже воно виключає невизначену ситуацію, що має місце
сьогодні, наприклад, у разі внесення змін до
Класифікатора професій.
Принципово відрізняється від чинних нині
законоположень зміст ст. 71 ТК, що стосується
тимчасового переведення на іншу роботу за погодженням між роботодавцем і працівником.
Передбачається, що строк тимчасового переведення на вакантне робоче місце чи вакантну посаду не може перевищувати шести місяців. Якщо протягом цього строку на постійну
роботу на це місце не буде прийнято іншого
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Таблиця
Правові засади

Підстави прийняття рішень

Переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві (ч. 1 ст. 32 КЗпП, ч. 1 ст. 69 ТК)
Переведення постійне.
Переведення може ініціювати як роботодавець, так і працівник.
Переведення може бути зумовлене потребою перерозподілу
персоналу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці,
скороченням чисельності працівників; обов’язком роботодавця
запропонувати іншу роботу працівникам, які звільняються
внаслідок скорочення чисельності або штату працівників, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, поновлення
на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за
рішенням суду.
За певних умов за працівниками у випадку переведення
зберігається попередній середній заробіток.
Відомості про переведення заносяться до трудової книжки,
особової картки (форма № П-2), інших облікових документів
працівника.

Рішення про переведення на іншу роботу (посаду),
в інший структурний підрозділ приймається на
підставі відповідного подання керівника структурного
підрозділу (кадрової служби) або заяви працівника.
За правилами КЗпП таке переведення оформляється
наказом роботодавця, за ТК — наказом роботодавця
і укладенням нового трудового договору (або
внесенням змін до попереднього трудового
договору).

Переведення на інше підприємство (ч. 1 ст. 32 КЗпП)
Зверніть увагу: норми ТК такого виду переведення не передбачають
Переведення на інше підприємство є підставою для припинення
трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП. Тобто працівник фактично
не переводиться, а звільняється у зв’язку з переведенням на інше
підприємство.

Рішення про звільнення у зв’язку з переведенням
приймається на підставі заяви працівника та листа
(клопотання) керівника того підприємства, на
яке переводиться працівник. Відповідний наказ
оформляється за правилами і в порядку припинення
трудового договору, а не за правилами і
в порядку переведення працівника на іншу роботу.
До трудової книжки також вноситься запис не про
переведення, а про звільнення: «Звільнено у зв’язку з
переведенням до ________________________________,
п. 5 ст. 36 КЗпП України».

Переведення на роботу в іншу місцевість (ч. 1 ст. 32 КЗпП)
Зверніть увагу: норми ТК такого виду переведення не передбачають
Переведення постійне.
Ініціатива переведення, як правило, належить роботодавцеві.
Переведення здійснюється:
— або в інший відокремлений структурний підрозділ (філію,
представництво) цього підприємства, який розташований в іншій
місцевості (інша місцевість — це інший населений пункт, п. 1
постанови КМУ «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу
в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. № 255, далі — Постанова
№ 255);
— або в разі зміни місця розташування самого підприємства.
Якщо працівник не згоден на переведення в іншу місцевість разом із
підприємством, трудовий договір з ним припиняється за п. 6 ст. 36
КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього
місячного заробітку.
Працівникам у випадку переведення на роботу в іншу місцевість
відшкодовуються витрати та виплачуються компенсації згідно
зі статтею 120 КЗпП. Розміри компенсацій, порядок їх виплати
визначені Постановою № 255.
Відомості про переведення заносяться до трудової книжки,
особової картки (форма № П-2), інших облікових документів
працівника.

№ 5 (89), 2 березня 2015

Рішення про переведення працівників на роботу
в іншу місцевість може бути прийнято з метою,
наприклад, укомплектування новоствореного
відокремленого структурного підрозділу на підставі
пропозицій керівника (кадрової служби). За
наявності згоди працівника на таке переведення
видається наказ, в якому поряд із зазначенням
розміру посадового окладу (окладу, тарифної ставки)
зазначається «…відшкодувати витрати та виплатити
компенсації, передбачені статтею 120 КЗпП, за
наданими документами».
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Таблиця. Продовження
Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (ч. 1 ст. 33 КЗпП, ч. 1 ст. 71 ТК)
Переведення тимчасове. Термін переведення визначає
роботодавець.
Ініціатор переведення — роботодавець.
Переведення допускається, якщо роботодавець не має змоги в
інший спосіб розв’язати проблеми, що виникли.
Допустимо, але, з досвіду роботи, не рекомендується переводити
працівника для заміщення тимчасово відсутнього працівника.
Краще на час відсутності працівника у зв’язку з відпусткою,
хворобою, іншими причинами покласти виконання його обов’язків
на іншого працівника з установленням доплати в розмірі,
визначеному колективним договором або угодою сторін.
Після закінчення терміну переведення працівник повертається до
виконання попередньої роботи без видання окремого наказу.

Рішення приймається на підставі подання керівника
структурного підрозділу (кадрової служби) за
наявності відповідних причин і згоди працівника.

Тимчасове переведення на іншу роботу для відвернення обставин, які ставлять або можуть поставити
під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (ч. 2 ст. 33 КЗпП, ч. 1 ст. 72 ТК)
Переведення тимчасове. Допускається на строк до одного місяця.
При цьому законодавство не обмежує кількість таких переведень і
їх загальну тривалість протягом календарного року.
Переведення здійснюється з ініціативи роботодавця без згоди
працівника, а тому можливе лише для відвернення або ліквідації
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій,
а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.
Увага: Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не
обумовлену трудовим договором, без його згоди можливе в разі не
будь-якої виробничої аварії, а тільки для відвернення або ліквідації
такої аварії, наслідки якої ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Для проведення
робіт щодо відвернення або ліквідації наслідків усіх інших аварій
працівник може бути переведений тільки за його згодою.
Цей вид переведення не може застосовуватися до вагітних жінок,
жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до 6 років, а
також осіб віком до 18 років без їхньої згоди.
Увага: Виконання наказу про переведення в цьому випадку —
обов’язок працівника. Відмова від виконання наказу може бути
підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Рішення ухвалюється, як правило, на підставі
доповідної записки керівника служби охорони праці
(іншої посадової особи) та пропозицій кадрової
служби щодо залучення певних працівників до
роботи лише за обставин, передбачених ч. 2
ст. 33 КЗпП, ч. 1 ст. 72 ТК з наступним оформленням
відповідного наказу. У наказі має бути вказано
обставини, які змушують роботодавця переводити
працівників на іншу роботу, термін переведення або
вказано, наприклад: «… до усунення наслідків аварії,
але не більш, ніж на один місяць», а також розмір
оплати праці, який має бути не нижчим ніж середній
заробіток за попередньою роботою.

Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП, ч. 2 ст. 71 ТК)
Переведення тимчасове: можливе на весь час простою — на тому
самому підприємстві (у ТК таке переведення може мати місце, але не
виділено в окрему норму й здійснюється за загальними правилами
тимчасового переведення (ч. 1 ст. 71 ТК)); на строк до одного місяця —
на іншому підприємстві, але в тій самій місцевості (за ч. 2 ст. 71 ТК
обмеження щодо строку переведення не встановлено).
Ініціатор переведення — роботодавець.
Переведення можливе лише з урахуванням спеціальності й
кваліфікації працівника.
Увага: Відмова працівника від переведення на іншу роботу не може
бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної
відповідальності чи позбавлення премії повністю або частково.
У ст. 34 КЗпП не визначено гарантій щодо оплати праці у випадку
тимчасового переведення на іншу роботу в разі простою, тому вони
можуть визначатися колективним чи трудовим договором. У ч. 2 ст. 72
ТК працівникові гарантовано збереження середньої заробітної плати.
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Рішення про переведення працівників на іншу роботу
в разі простою ухвалюється на підставі доповідної
записки керівника структурного підрозділу, де
стався простій, погоджується з кадровою службою і
оформляється наказом.
Залежно від ухваленого рішення в наказі обов’язково
має бути зазначено:
— причини переведення;
— місце переведення;
— термін переведення;
— розмір оплати праці.
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Таблиця. Закінчення
Переведення на легшу роботу (ст. 170 КЗпП, ст. 70 ТК)
Переведення на легшу роботу може бути як тимчасовим, так і
постійним.
Потреба в легшій роботі має бути підтверджена медичним
висновком, у якому можуть бути зазначені роботи, на які
рекомендується перевести працівника. Висновок про необхідність
переведення на легшу роботу постійно дає медико-соціальна
експертна комісія (МСЕК), тимчасово — лікарсько-консультаційна
комісія (ЛКК), а за її відсутності в лікувальному закладі — лікуючий
лікар з дозволу головного лікаря.
Переведення може бути ініційоване як працівником, так і
роботодавцем. Якщо ініціатором є працівник, роботодавець
зобов’язаний перевести його на легшу роботу відповідно до
медичного висновку. Якщо ініціатором виступає роботодавець, то
необхідна згода працівника на таке переведення.
Увага: Відмова працівника від переведення тимчасово на
запропоновану легшу роботу, призначену лікарем або ЛКК, не може
кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни. Але оскільки
при цьому виявляється невідповідність працівника роботі (посаді),
передбаченій трудовим договором, допустимим є звільнення з
роботи внаслідок невідповідності працівника виконуваній роботі за
станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП, п. 1 ч. 1 ст. 94 ТК).
Якщо працівник переводиться на легшу нижчеоплачувану роботу,
за ним зберігається попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених
законодавством, — на весь час виконання нижчеоплачуваної
роботи (ч. 2 ст. 170 КЗпП, ч. 1 ст. 70 та ч. 2 ст. 215 ТК).
Після закінчення строку тимчасового переведення працівник
може повернутися до виконання попередньої роботи без видання
окремого наказу.
У випадку постійного переведення працівника на легшу роботу до
його трудової книжки, особової картки (форма № П-2) та інших
облікових документів вносяться відповідні записи.

Рішення про переведення працівника на легшу
роботу ухвалюється на підставі заяви працівника
(якщо він виступає ініціатором такого переведення)
і медичного висновку та оформляється наказом.
У наказі має бути зазначено посаду (професію,
кваліфікацію), структурний підрозділ (якщо є), строк
переведення, розмір посадового окладу (окладу,
тарифної ставки), а також розмір і строк збереження
попереднього заробітку (у разі, якщо на новій роботі
він менший).

Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 178 КЗпП, ст. 275 ТК)
Переведення є тимчасовим.
Ініціатором переведення виступає працівник.
Потреба в переведенні на легшу роботу має бути підтверджена:
— для вагітної жінки — медичним висновком;
— для жінки, яка має дитину віком до трьох років, — медичним
висновком, іншими даними, що свідчать про неможливість
виконання попередньої роботи.
Увага: Право вагітної жінки на переведення на іншу роботу,
яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих
факторів, виникає не з часу встановлення вагітності, а лише з
того періоду, коли в такому переведенні за висновком лікарів
виникла необхідність. У висновку мають бути визначені не тільки
необхідність у переведенні, а й рекомендації щодо виду легшої
роботи.
Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості
виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу до
досягнення дитиною віку трьох років.
На час переведення за вагітними жінками і жінками, які мають
дітей віком до трьох років, зберігається середній заробіток за
попередньою роботою, а якщо заробіток після переведення є
вищим, — виплачується фактична заробітна плата.
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Рішення про переведення на легшу роботу
приймається щодо:
— вагітних жінок — на підставі заяви і медичного
висновку;
— жінок, які мають дітей віком до трьох років,
— на підставі заяви, медичного висновку, інших
підтверджених належним чином даних, що свідчать
про неможливість виконання попередньої роботи.
Рішення оформляється наказом із зазначенням
причин і строків переведення.
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працівника, працівник, тимчасово переведений на цю роботу, вважається переведеним
постійно за наявності його згоди.
Також роботодавець за домовленістю з іншим
роботодавцем має право в разі простою (тимчасового зупинення роботи, спричиненого відсутністю організаційних або технічних умов,
необхідних для її виконання, невідворотною силою або іншими обставинами) тимчасово перевести працівника за його згодою на роботу до
іншого роботодавця з оплатою праці за виконану роботу за умови дотримання гарантій збереження середньої заробітної плати. Тобто у
положеннях ТК відсутнє обмеження, наявне
у ст. 34 КЗпП, відповідно до якого строк тимчасового переведення на інше підприємство у разі
простою має не перевищувати одного місяця.

Особливості переміщення
Поряд із переведенням роботодавець, відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП та ч. 1 ст. 68 ТК має право
переміщати працівників на інше робоче місце, в
інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручати роботу на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади.
Отже, переведення відрізняється від переміщення тим, що у разі переведення працівнику
доручається або інша робота (або та ж сама, але
на іншому підприємстві), у той час як при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж
роботу й на тому ж самому підприємстві, однак
на іншому робочому місці, засобі праці чи в іншому відділі.

На відміну від переведення переміщення
здійснюється без згоди працівників (див. Додаток).

Роботодавець має право без згоди працівника,
якщо інше не передбачено трудовим договором,
перемістити його на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручити роботу на іншому обладнанні в межах його
трудової функції та кваліфікації, якщо це не протипоказано за станом здоров’я, без зміни істотних умов трудового договору (ч. 2 ст. 32 КЗпП та
ч. 1 ст. 68 ТК).
Водночас, у ч. 2 ст. 68 ТК міститься застереження, що у випадку, коли при переміщенні
змінюються умови транспортної доступності
(наявність транспорту загального користування і звичайної для цієї місцевості витрати коштів і часу на проїзд (переміщення) від місця
проживання до місця роботи), переміщення дозволяється лише за письмовою згодою працівника. У разі ж відсутності такої згоди працівника трудовий договір припиняється на підставі
ст. 87 ТК.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»

У наступному номері читайте про підстави та порядок відсторонення працівників
від роботи за нормами Трудового кодексу
Додаток
Апеляційний суд міста Києва
УХВАЛА
(Витяг)
23 грудня 2014 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скар-
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Додаток
гою громадянина О. (представника громадянки Д.) на рішення Шевченківського районного
суду м. Києва від 2 жовтня 2014 р. по справі за позовом громадянки Д. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Зара Україна» про визнання незаконним наказу про переміщення, поновлення умов оплати праці та відшкодування матеріальної та моральної шкоди, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги,
в с т а н о в и л а:
16 червня 2014 р. громадянка Д. звернулася до суду з позовом до ТОВ «Зара Україна»
про визнання незаконним наказу № 0000000017 від 24.01.2014 р. про переміщення її на постійне місце роботи з магазину № 3834 до магазину № 9057; просила поновити попередні
умови праці та повернути її на постійне місце роботи до магазину № 3834; стягнути заборгованість по заробітній платі, що утворилась внаслідок незаконного переміщення у розмірі
1 685,05 грн та у рахунок відшкодування моральної шкоди 10 000 грн.
Свої позовні вимоги обґрунтовувала тим, що вона працювала старшим продавцемконсультантом в магазині № 3834 «ZARA» за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 23, який входить до складу ТОВ «Зара Україна». 23.01.2014 р. працівникам жіночого відділу магазину у
зв’язку із небезпечною ситуацією пов’язаною з акціями протесту, було запропоновано написати заяву про переведення в інші магазини.
31.01.2014 р. її ознайомили з наказом № 0000000017 від 24.01.2014 р. про переміщення
на постійне місце роботи з магазину № 3834 до магазину № 9057, з яким вона не погодилась.
Зазначала, що наказ про переміщення є незаконним, так як заяву про переміщення вона написала під тиском. Внаслідок незаконного переведення на іншу роботу останній була завдана
матеріальна шкода, яка полягає у невиплаті у повному обсязі заробітної плати. Внаслідок
неправомірних дій відповідача, їй було завдано моральну шкоду у розмірі 10 000 грн.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 2 жовтня 2014 р. позовні вимоги
громадянки Д. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Зара Україна» про визнання
незаконним наказу про переміщення, поновлення умов оплати праці та відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишено без задоволення.
Не погодившись із рішенням суду громадянин О. (представник громадянки Д.) подав на
нього апеляційну скаргу, посилаючись на його незаконність та необґрутованість, порушення
норм матеріального та процесуального права, неповне з’ясування усіх фактичних обставини
справи, не дослідження судом і не надання належної правової оцінки наявним в матеріалах
справи доказам. Зокрема зазначав, що судом не було досліджено, що позивач на 01.06.2014 р.
недоотримала 1 685 грн заробітної плати. При цьому вказував, що судом не враховано, що
позивач є керівником профспілкової організації відповідача, а відтак потрібна була згода
міському профспілки щодо зменшення заробітної плати. До того ж, в порушення вимог
ст. 184 КЗпП України, відповідач не мав права зменшувати заробітну плату позивачу, як
одинокій матері. Окрім цього, діями відповідача позивачу заподіяна моральна шкода. Просив рішення суду скасувати та ухвалити нове про задоволення позовних вимог.
Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого рішення, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна
скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК України, під час розгляду справи в апеляційному порядку
апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах
доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції.
Відповідно до змісту статей 10,11,58 – 60 ЦПК України суд слухає цивільні справи на засадах змагальності сторін, в межах заявлених вимог і на підставі доказів наданих сторонами
та їх представниками, докази повинні подаватись належні, тобто містити інформацію щодо
предмета доказування, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, доказуванню підлягають обставини, які
мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі, виникає спір, доказування не можуть ґрунтуватися на припущеннях.
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Додаток. Продовження
Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, виходив з того, що відповідач
діяв відповідно до норм законодавства.
З такими висновками суду слід погодитися, оскільки суд дійшов їх з дотриманням вимог
процесуального законодавства щодо всебічності й повноти з’ясування дійсних обставин
справи, прав та обов’язків сторін в даних правовідносинах належної правової оцінки наданих
сторонами в справі доказів та норм трудового законодавства.
Так, трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов трудового договору, які були обумовлені при його укладенні. Змінювати умови трудового договору
сторони можуть за взаємною згодою, крім випадків, передбачених законодавством.
Переведення на іншу роботу, незалежно від його терміну, мети, причини та інших обставин, відповідно до ч. 1 ст. 32 та ч. 1 ст. 33 КЗпП допускається лише за згодою працівника.
Згідно зі ст. 2 КЗпП України працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
При цьому працівник бере на себе зобов’язання виконувати роботу, визначену трудовим
договором (ст. 21 КЗпП). Водночас у ст. 31 КЗпП встановлено, що власник підприємства або
уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, тобто не має права виходити за межі трудового договору, який
визначає обов’язки працівника, зокрема з урахуванням спеціальності, кваліфікації, посади.
Частиною 2 ст. 32 КЗпП визначено поняття переміщення. Зокрема зазначено, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на
тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації
чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
Як вбачається з матеріалів справи та правильно встановлено судом першої інстанції, позивач була прийнята на роботу до ТОВ «Зара Україна» 23.02.2010 р. на посаду продавцяконсультанта. Наказом керівника ТОВ «Зара Україна» від 13.04.2012 р. позивач переведена на
посаду старшого продавця-консультанта та працювала старшим продавцем-консультантом
у магазині № 3834 «ZARA», за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 літера А.
Судом встановлено, що 23 січня 2014 р. позивач подала заяву до ТОВ «Зара Україна» про
її переміщення з магазину № 3834 до магазину № 9057.
24 січня 2014 р. на підставі заяви позивача, ТОВ «Зара Україна» було видано наказ про
переміщення. Отже, переміщення позивача з магазину № 3834 до магазину № 9057 було проведено на підставі волевиявлення позивача, тобто письмово зафіксованої згоди, що є незаперечним доказом. До того ж, таке переміщення не є переведенням, оскільки здійснювалось
на тому ж підприємстві, в тій же місцевості та не призвело до зміни кваліфікації позивача.
Разом з тим, 16 червня 2014 р. позивач пред’явила позов до суду вважаючи порушеним
своє право відповідачем на переміщення та просила суд про визнання незаконним наказу
про переміщення, поновлення умов оплати праці та відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Але до ухвалення рішення по цій справі (2 жовтня 2014 р.), позивач 8 вересня
2014 р. звільнилася взагалі з роботи за згодою сторін, чого не заперечували сторони в судовому засіданні при розгляді апеляційної скарги.
Судом першої інстанції також було встановлено, що відповідно до 4.2. ст.1 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства.
Згідно ст. 2 цього Закону, основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок
для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки,
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Додаток. Закінчення
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з
виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або, які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Стаття 15 Закону форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових
окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених ч. 1 цієї статті.
Як вбачається з матеріалів справи нарахування та виплата заробітної плати у відповідача
здійснюється, зокрема, але не виключно, положенням про умови оплати праці працівників
магазинів ТОВ «Зара Україна» на 2013 рік, а і Положення про преміювання працівників магазинів ТОВ «Зара Україна».
Відповідно до п.1.4. Положення про преміювання — премії для працівників магазину виплачуються двох видів: фіксовані премії — нараховуються та виплачуються працівникам протягом
перших двох, трьох, шести місяців або одного року роботи працівника в компанії з початку роботи магазину після відкриття. Фіксовані премії поділяються на два види: премія 1 — премія за
результати продажів в магазині, премія 2 — за функціональні обов’язки працівника.
Перевіряючи матеріали справи, судом встановлено, що в результаті переміщення позивача з
магазину № 3834 до магазину № 9057 розмір встановленої для позивача погодинної оплати праці
залишився незмінним та становить 29,06 грн за годину, розмір премії 1 залишився незмінним —
1%, а розмір премії 2 збільшився з 0,48% у магазині № 3834 до 0,68% у магазині № 9057.
Розглядаючи спір, суд першої інстанції в межах доводів позову повно і всебічно дослідив
обставини спору, дав належну оцінку зібраним по справі доказам, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, який їх регулює і у відповідності з вимогами
закону прийшов до правильного висновку про те, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, про що ухвалив відповідне рішення. Оскільки суд прийшов до висновку, що відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог про визнання незаконним наказу
про переміщення, поновлення умов оплати праці та відшкодування матеріальної шкоди, то
і висновок суду про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог про відшкодування моральної шкоди на підставі ст. 2371 КЗпП України є законним.
Доводи, викладені в апеляційній скарзі, були предметом дослідження в суді першої інстанції, отримали належну оцінку і висновків суду не спростовують.
Таким чином, судова колегія вважає, що доводи апеляційної скарги є не суттєвими і не
дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм
матеріального і процесуального права які призвели або могли призвести до неправильного
вирішення цього спору.
Оскільки рішення ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального закону, колегія суддів вважає, що підстав до його скасування не вбачається.
Керуючись статтями 303, 304, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів
у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу громадянина О. (представника громадянки Д.) відхилити.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 2 жовтня 2014 р. залишити без змін.
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Відсутність запису
про звільнення у трудовій книжці
Так вже сталося, що піднята в даній статті тема не поодинока. Здебільшого, вона є
наслідком останніх подій в Україні, а саме проведення на непідконтрольній Україні
території антитерористичної операції (далі — АТО), що призвело до переселення
людей з цієї території на іншу в межах держави. Слід зазначити, що з усіма незліченними проблемами переселенців, однією з головних є їх працевлаштування на
нову роботу. Ось тут і виникають певні проблеми з оформленням документації, у
тому числі й трудових книжок. Деякі працездатні переселенці мають на руках трудові книжки. Водночас, вони не звільнені з попереднього місця роботи, з огляду на
те, що роботодавці певних підприємств, розташованих у зоні АТО, вирішили видати
на руки трудові книжки працівникам під підпис, не звільняючи їх з роботи (сподіваючись, що згодом настане перемир’я й працівники повернуться до звичного способу життя та попередньої роботи). Але життя диктує свої правила. Фактично, з
кінця липня 2014 року і до останнього часу ситуацію повністю не вирішено й більшість переселенців так і залишаються з трудовими книжками на руках, але без
відмітки про їх звільнення. Отже, наразі з’ясуємо, чи є якість правові підстави щодо
можливості офіційного працевлаштування таких працівників з огляду на їх «недооформлені» трудові книжки?

Припинення трудових відносин
Варіантів дій з боку особи, яка має на руках
трудову книжку без відмітки про звільнення,
може бути декілька. Наприклад, розшук роботодавця з попереднього місця роботи та звернення
до нього з вимогою про звільнення. Зазвичай,
саме такий спосіб і пропонують представники
Державної служби зайнятості України (далі —
ДСЗУ), в разі звернення до неї, а також певна
кількість кадровиків при прийнятті на роботу.
На нашу думку, такий спосіб найменш вірогідний, оскільки працівнику не відомо, де знаходиться його роботодавець і чи є у нього печатка
підприємства. Крім того, працівник може просто
не мати фінансової можливості здійснювати такі
пошуки роботодавця, бо останній може знаходитися будь-де, у тому числі й у зоні проведення
АТО. Хоча, якщо представнику ДСЗУ чи кадрови-
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кові відомо, що те чи інше підприємство змінило
юридичну та фактичну адресу (наприклад, значна кількість підприємств змінили фактичні місця
знаходження з м. Луганськ на м. Сєвєродонецьк),
то вирішення такої проблеми залежить від дій
працівника щодо відвідання місцезнаходження
роботодавця та здійснення процедури звільнення. У таких випадках майбутнє можливе працевлаштування осіб, що мають «недооформлені»
трудові книжки, залежить від них самих.
Нагадаємо, що у Кодексі законів про працю
України (далі — КЗпП) передбачені, зокрема,
наступні підстави для припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником, які, залежно від конкретних обставин, можуть підійти
для звільнення працівників, які опинилися з
трудовою книжкою «на руках», але без фактичного звільнення з роботи, а саме:
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— угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);
— закінчення строку дії трудового договору
(п. 2 ст. 36 КЗпП);
— призов або вступу працівника на військову
службу (крім призову працівника на військову
службу під час мобілізації, на особливий період,
але не більше одного року), направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП);
— з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП);
— з ініціативи роботодавця (статті 40, 41 КЗпП);
— переведення працівника, за його згодою,
на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП);
— відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а
також відмова від продовження роботи у зв’язку
зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП);
— підстави, передбачені контрактом (п. 8 ст. 36
КЗпП).

Відпустка без збереження заробітної плати
З припиненням трудових відносин за ініціативою самого працівника не виникає жодних
питань. Але як бути з вимогами роботодавців,
наприклад, виходити на роботу в зоні проведення АТО (особливо для тих, хто виїхав за межі
свого місця роботи або з інших поважних причин не мають можливості виконувати свої трудові обов’язки)? Нерідко керівництво при цьому погрожує звільненням таких співробітників
за «дисциплінарною статтею» КЗпП. Ця ситуація вимагає невідкладного детального аналізу
наявності або відсутності такого права та захисту інтересів як працівника, так і підприємства.
З метою врегулювання таких обставин Міністерством соціальної політики України (далі —
Мінсоцполітики) було видано лист від 8 липня
2014 р. № 7302/3/14-14/13, в якому звертається
увага роботодавців на те, що працівники, які
не виходять на роботу в зв’язку з переміщенням із районів АТО або ті, які залишаються у
таких районах на час проведення АТО і не
мають можливості виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП на
підставі прогулу. Оскільки відсутність на роботі,
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обумовлена необхідністю збереження життя і
здоров’я таких співробітників та їх сімей, вважається відсутністю на роботі з поважних причин, то за такими працівниками зберігаються
їхні робочі місця і посади.
Одночасно з цим Мінсоцполітики рекомендувало роботодавцям за необхідності надавати
працівникам на їх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати,
які надаються працівникам в обов’язковому порядку, і відпустки без збереження заробітної
плати, що надаються за згодою сторін (15 календарних днів).
До питання про те, чи можна до таких правовідносин застосувати норми трудового законодавства, що регулюють простій (тобто призупинення роботи, що виникло у зв’язку з відсутністю
організаційних або технічних умов, необхідних
для виконання роботи, незворотною силою або
іншими обставинами), при якому час простою,
який виник не з вини працівника, оплачується з
розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки окладу
(розряду), Мінсоцполітики в своєму листі від
11 серпня 2014 р. № 8946/0/14-14/13 також дало
роз’яснення. На його думку, неможливість повернення працівника на підприємство, яке знаходиться в зоні проведення АТО, не є простоєм, а
тому, з метою врегулювання на законодавчому
рівні питань збереження трудових правовідносин і надання відпусток працівникам, Мінсоцполітики було розроблено зміни до Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504), в яких, серед
інших нововведень, є норма щодо надання відпустки працівникам на період проведення АТО.

Відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку працівникам
(за їх бажанням) на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному
пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше як сім
календарних днів після прийняття рішення про
припинення АТО (п. 18 ст. 25 Закону № 504, який
набув чинності 1 лютого 2015 р.).
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Переведення підприємства
в іншу місцевість
Зверніть увагу на те, що ті роботодавці, які
мали можливість перевести свої підприємства в
іншу місцевість, повинні були б сповістити своїх
працівників про такі дії попередньо за два місяці (ст. 32 КЗпП). Але зрозумілим є те, що сповіщення може й не здійснитися, оскільки, поперше, підприємство до прийняття рішення про
зміну місцезнаходження могло відправити працівників у відпустки (оплачувані, без збереження заробітної плати та інше), по-друге, проведення АТО спричинило відсутність мобільного
та іншого телефонного зв’язку та, по-третє, унеможливило будь-які інші заходи щодо сповіщення (відсутність пошти, громадського транспорту
тощо). Тобто, іншими словами, роботодавець не
мав змоги сповістити своїх працівників про його
рішення, але трудові книжки під підпис видав
працівникам на руки (до зміни місцезнаходження підприємства). Як результат — підприємство
переміщено в іншу місцевість, але працівники
не сповіщені про цю подію. Але, на жаль, держава не визначає саме порядок такого сповіщення.
Наприклад, сповіщення може пройти по підприємству (або, наприклад, в офіційних ЗМІ) після закінчення часу відпусток працівників і за два місяці до фактичного переміщення. У разі, якщо
працівники не з’являться на підприємство, роботодавець має право звільнити їх на підставі
п. 4 ст. 40 КЗпП. Водночас, є значна кількість тих
переселенців, які опинилися у ситуації, коли їх
попереднє місце роботи залишилося на непідконтрольній Україні території. Фактично, ці підприємства не визнаються банкротами, але й не
функціонують повноцінно. У такому випадку
переселенці можуть стати на облік до ДСЗУ.

Допомога по безробіттю
Відповідно до норм ст. 7 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII
(далі — Закон № 1706) зареєстрована (взята на
облік) внутрішньо переміщена особа, яка не
звільнилася з роботи (не припинила інший вид
зайнятості), у разі неможливості продовження
роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім
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місцем проживання, для набуття статусу безробітного й отримання допомоги по безробіттю та
соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття може припинити трудові відносини,
надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким
громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).
Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує
статус безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж
допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.
Таким чином, якщо працівник має на руках
«недооформлену» трудову книжку, його кроки
дій мають бути такими:
1. Заява про припинення працівником трудових відносин (Зразок 1).
Законодавець у Законі № 1706, серед іншого,
передбачає, що особа надає ДСЗУ «…нотаріально
посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням
того, що ця заява таким громадянином надіслана
роботодавцю рекомендованим листом (з описом
вкладеної до нього такої заяви)», тому логічним є
наявність двох таких однакових заяв: одна для
роботодавця, інша — для служби зайнятості.
2. Завірення заяви про припинення працівником трудових відносин в нотаріальній конторі.
3. Надсилання поштою на адресу роботодавця рекомендованим листом заяви про припинення працівником трудових відносин в нотаріальній конторі (з описом вкладеної до нього
такої заяви).
Свідченням надсилання поштового листа роботодавцю мають бути квитанція з поштового відділення та опис вкладеної до заяви про припинення
працівником трудових відносин (Зразок 2).
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Зразок 1
Директору ТОВ «Лугавтодор»
Мартиненку М. М.
інженера 1 категорії
Іванова Сергія Вікторовича
Заява
Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з 16 лютого 2015 р.
у зв’язку зі зміною місця проживання.
13.02.2015 р.

Іванов

С. В. Іванов

Зразок 2
м. Київ-139

ф. 107

(найменування об’єкта поштового зв’язку)

ОПИС
вкладення у

рекомендований лист
(найменування поштового відправлення)

На ім’я

ТОВ «Лугавтодор»
(прізвище одержувача або найменування підприємства)

Куди

вул. Карла Маркса, б. 16, оф. 9, м. Луганськ, 91000
(докладна адреса, поштовий індекс)

№
з/п

Найменування предметів

Кількість
предметів

Оголошена
цінність

1

10 грн

1. Заява про припинення працівником трудових відносин
2.
3.
4.

Загальний підсумок предметів і оголошеної цінності десять грн 00 коп.
Відправник
Іванов
(підпис)

Перевірив ___________________________________________________________
(посада, підпис працівника зв’язку)

(відбиток календ. шт.
місця приймання)
Виправлення не допускаються
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Очевидно, що навряд чи роботодавець отримає цей лист, водночас законодавець з цього питання нічого не говорить. Тому, за фактом працівник повинен мати на руках квитанцію з
поштового відділення та опис вкладеної до листа заяви про припинення працівником трудових
відносин для пред’явлення їх ДСЗУ. Після подання цих документів до служби зайнятості, людина має бути взята на облік з відповідним записом у трудовій книжці.

Робота за сумісництвом
Іншим видом працевлаштування може бути
сумісництво або укладення цивільно-правового
договору (про надання послуг, виконання робіт) — у цьому випадку трудова книжка не потрібна. На сумісників поширюється законодавство про працю, а умови роботи за сумісництвом
на державних підприємствах визначаються постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від 3 квітня
1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ,
організацій, затвердженим спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юсти-

ції України і Міністерства фінансів України від
28 червня 1993 р. № 43.
Нагадаємо, що на тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних підприємств установлено обмеження: на підставі
п. 2 Постанови № 245 тривалість роботи за сумісництвом для таких працівників не може перевищувати чотирьох годин на день і повного
робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця
не має перевищувати половини місячної норми
робочого часу, не може перевищувати чотирьох
годин на день і повного робочого дня у вихідний. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати
половини місячної норми робочого часу.
Для працівників підприємств інших форм власності обмежень щодо тривалості роботи за сумісництвом не встановлено. На них поширюються
загальні норми КЗпП, тобто тривалість роботи не
може перевищувати 40 годин на тиждень.
Оплата праці за сумісництвом здійснюється
за фактично виконану роботу.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства,
начальник методичного відділу
РЕКЛАМА
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Положення
про адаптацію персоналу
Перехід на нове місце роботи часто пов’язаний з певними переживаннями. Важливим фактором, що впливає на подальшу ефективність і успішність роботи нових працівників, є процес адаптації, який розглядається в сучасному кадровому
менеджменті як пряме продовження процесу пошуку та добору персоналу. Процедуру адаптації персоналу доцільно зафіксувати в локальному нормативному
акті — Положенні про адаптацію персоналу.
ільшість людей в перші дні роботи побоюються багатьох речей, зокрема: не
впоратися з посадовими обо в’яз ками;
не «вписатися» в новий колектив; не спрацюватися з керівником; не знайти спільної мови
з колегами.
Процес адаптації покликаний допомогти новому працівникові швидше освоїтися в новому
для нього середовищі, включитися в роботу та
досягти необхідної ефективності в найкоротший термін. Відсутність системи адаптації на
підприємстві призводить до негативних наслідків — звільнення працівника, на пошук якого
було витрачено багато часу, сил і коштів. Причиною цьому можуть бути відсутність підтримки з боку підприємства, невпевненість, психо-

Б

логічний дискомфорт, відсутність інформації
тощо. Таким чином, вирішення завдання з пошуку та добору працівників не закінчується
оформленням трудових відносин з найуспішнішим кандидатом, а передбачає реалізацію програми щодо введення на підприємство та входження на посаду.
Процес адаптації на підприємстві повинен
бути чітко визначений і спланований як за часом, так і за змістом. Досягненню перерахованих завдань слугує Положення про адаптацію
або інший локальний нормативний документ
(наприклад, процедура, регламент, інструкція),
який розробляється з метою регламентації технології в цьому напрямку, з чіткою структурою
та змістовними розділами (див. Таблицю).
Таблиця

Розділ

Зміст

Загальні
положення

У розділі визначаються:
— призначення документа;
— основні цілі (наприклад, зниження плинності кадрів);
— завдання (наприклад, проведення різних адаптаційних заходів), що вирішуються в процесі
реалізації адаптаційної програми.

Порядок
проведення
процесу адаптації
(опис технології
адаптації)

У розділі вказуються:
— етапи адаптації;
— завдання, що вирішуються на кожному етапі;
— процедури, що використовуються;
— строки.
Наприклад, основним завданням програми орієнтації, яку реалізує менеджер з персоналу, є
введення новачка на підприємство, якого знайомлять з базовою інформацією про підприємство
(історія підприємства, продукція, організаційна структура, основні елементи корпоративної культури,
документи та процедури, що регулюють трудові відносини).
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Таблиця. Закінчення
Програма введення на посаду спрямована на те, щоб ознайомити новачка з функціями та
особливостями роботи структурного підрозділу, стандартами виконання посадових обов’язків і рівнем
відповідальності, правилами організаційної поведінки, вимогами до звітності. Введення на посаду
здійснюється лінійним керівником, який також знайомить нового працівника з колективом.
На підприємстві можуть використовуватися різні види адаптаційних програм залежно від категорій
персоналу, для яких вони призначені (наприклад, робітники, молоді спеціалісти без досвіду роботи,
менеджери середньої ланки, топ-менеджери).
Спеціальні технології потрібні під час адаптації працівників у разі переходу в ранг керівників.
Контроль процесу
адаптації
(аналіз роботи в
період адаптації)

У розділі наводиться опис заходів з контролю проміжних та підсумкових результатів адаптації. Мета
таких заходів:
— виявлення та своєчасне вирішення проблем, що виникають у новачків;
— усунення факторів, що негативно впливають на успішність адаптаційних програм.
Наприклад, анкетування прийнятих працівників після закінчення періоду адаптації, характеристика на
нового працівника, надана його безпосереднім керівником, оцінка результатів, досягнутих новачком в
період адаптації.

Розподіл
відповідальності
під час
проведення
адаптаційних
програм

Цей розділ може бути відокремленим розділом у Положенні, а може й входити частинами до інших
розділів (залежно від того, яка кількість осіб задіяна у процесі адаптації новачків). Зазвичай, у заходах
з адаптації прийнятих працівників беруть участь менеджер з персоналу та лінійний керівник. Якщо
на підприємстві функціонує психологічний підрозділ, то його фахівець також залучається до участі в
процедурах адаптації. У процесі введення на посаду нового працівника може знадобитися навчання
прийнятих чи призначених на іншу посаду працівників. Навчання проводить внутрішній тренер
чи викладач навчального центру. Кожний з учасників процесу адаптації відповідає за певний етап
(процедуру) в межах своєї компетенції. Загальний контроль здійснює директор з персоналу (начальник
відділу кадрів) та несе відповідальність за дотримання передбачених Положенням процедур адаптації.

Положення про адаптацію готує кадрова
служба. Однак до розроблення документа слід
залучити керівників структурних підрозділів, а
також юриста (для врахування в процесі розроблення Положення вимог законодавства про працю). Підписує Положення про адаптацію персоналу керівник кадрового підрозділу, а затверджує — керівник підприємства (також Положення

може містити візи погодження керівників структурних підрозділів, які брали участь в обговоренні
документа на стадії його розроблення). Положення про адаптацію персоналу може мати як простий вигляд і складатися лише з одного документа
(див. Зразок), так і містити різні додатки (форми
документів): план роботи працівника в період
адаптації, лист оцінки, адаптаційний лист тощо.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор
_________ ______________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

«____» _____________ 20__ р.
Положення про адаптацію персоналу
1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює організацію та порядок проведення процесу адаптації на
підприємстві прийнятих працівників.
1.2. Положення призначене для керівників структурних підрозділів, працівників підприємства, що призначаються наставниками, працівників відділу кадрів, працівників відділу розвитку персоналу.

20

№ 5 (89), 2 березня 2015

ЛОКАЛЬНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок. Продовження
1.3. У цьому Положенні під адаптацією розуміється процес входження нового працівника
на підприємство, що містить освоєння працівником норм і правил, за якими живе підприємство, входження у колектив, прийняття встановлених норм взаємовідносин, опанування
новим працівником системи професійних знань і навичок та ефективне їх застосування на
практиці.
1.4. Процедура адаптації працівників спрямована:
— на забезпечення швидшого входження на посаду нового працівника;
— на зменшення кількості можливих помилок, пов’язаних із включенням у роботу;
— на зниження дискомфорту в перші дні роботи;
— на об’єктивну оцінку рівня кваліфікації та потенціалу працівника.
1.5. Звичайна тривалість адаптаційного періоду — 3 місяці (за часом він співпадає з випробувальним терміном, якщо такий під час укладання трудового договору за угодою сторін
встановлюється працівникові).
1.6. Прийнятим працівникам — випускникам вищих начальних закладів та тим, що не
мають достатнього досвіду роботи за спеціальністю (менше 1 року), керівником підрозділу
призначається наставник зі складу персоналу структурного підрозділу. Права та обов’язки
наставника визначаються положенням про наставництво.
2. Порядок проведення процесу адаптації
2.1. Під час оформлення документів про прийняття на роботу нового працівника інспектор з кадрів складає план заходів, необхідних для адаптації працівника на підприємстві.
2.2. Інспектор з кадрів знайомить нового працівника з планом заходів, передає план і
форму оцінки діяльності працівника керівнику підрозділу. В період адаптації інспектор
з кадрів підтримує контакт з новоприйнятим працівником для надання необхідної допомоги
у межах своєї компетенції.
2.3. Процес адаптації нового працівника складається з таких основних частин: введення
на підприємство, введення у підрозділ, входження на посаду.
2.4. Введення на підприємство:
2.4.1. Перед врученням перепустки завідувач бюро перепусток здійснює знайомство та
обговорення з працівником таких документів:
— положення про правила пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму;
— інструкції з користування електронною перепусткою.
2.4.2. До підписання трудового договору інспектор з кадрів знайомить нового працівника
з такими документами:
— правилами внутрішнього трудового розпорядку;
— колективним договором.
2.4.3. Перед початком роботи нового працівника інспектор з кадрів знайомить його з
організаційною структурою, історією підприємства.
2.5. Введення у підрозділ:
2.5.1. Безпосередній керівник (якщо такий призначений) знайомить працівника з місцем
і роллю структурного підрозділу в структурі підприємства, його завданнями та функціями,
розкриває взаємозв’язок з іншими відділами.
2.5.2. Безпосередній керівник, наставник (якщо такий призначений) представляють нового працівника колективу, знайомлять з працівниками, з розподілом посадових обов’язків, зі
способами комунікації всередині колективу, з традиціями відділу.
2.5.3. Безпосередній керівник, наставник (якщо такий призначений) знайомить нового
працівника з розташуванням виробничих, службових і побутових приміщень.
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Зразок. Закінчення
2.6. Входження на посаду:
2.6.1. Безпосередній керівник (якщо такий призначений) знайомить нового працівника з
посадовими обов’язками та правами, з посадовою (робочою) інструкцією, документами,
інструкціями та іншими внутрішніми документами, які він має знати та керуватися якими у
процесі роботи.
2.6.2. Безпосередній керівник (якщо такий призначений) протягом перших трьох робочих
днів з дня виходу на роботу нового працівника складає план роботи згідно з посадовою
(робочою) інструкцією на період адаптації працівника. Знайомить нового працівника з планом, інформує про критерії оцінки ефективності виконання плану. План роботи нового
працівника затверджується керівником підрозділу, підписується працівником. План повинен
бути у працівника, наставника та безпосереднього керівника.
2.6.3. Безпосередній керівник (якщо такий призначений) контролює виконання плану
працівника, надає йому необхідну допомогу у вирішенні виробничих завдань.
3. Аналіз роботи в період адаптації
3.1. Попередній аналіз роботи прийнятого працівника:
3.1.1. Попередній аналіз роботи нового працівника здійснюється протягом першого та
другого місяця його адаптації на підприємстві.
3.1.2. Під час попереднього аналізу безпосередній керівник (наставник), фахівець відділу
кадрів розглядають такі питання:
— виконання індивідуального плану робіт;
— визначення сильних і слабких сторін працівника;
— обговорення того, що необхідно покращити;
— необхідна допомога з боку підприємства.
3.1.3. Безпосередній керівник (наставник) у разі необхідності за результатами попереднього аналізу коригують план роботи нового працівника, додатково розробляють та приймають
необхідні заходи для ліквідації виявлених ускладнень в процесі адаптації працівника.
3.2. Заключний аналіз роботи прийнятого працівника:
3.2.1. Заключний аналіз роботи нового працівника здійснюється попередньо за 7 робочих днів до закінчення адаптаційного періоду працівника.
3.2.2. Безпосередній керівник (наставник) заповнює форму «Оцінка діяльності працівника в період адаптації».
3.2.3. У тому разі, якщо керівник підрозділу вважає, що новий працівник завершив процес адаптації, заповнена форма передається до відділу кадрів для зберігання.
3.2.4. Якщо прийнятому працівникові після висновку керівника підрозділу необхідно продовження адаптації, то безпосередній керівник, наставник, фахівець відділу кадрів розробляють та реалізують додаткові заходи, спрямовані на його адаптацію.

Наприкінці зазначимо, що незалежно від обраної форми та структури документа, Положення про адаптацію персоналу повинно «працювати» — в іншому випадку наявність такого
документа на підприємстві втрачає будь-який
сенс. Натомість як грамотно вибудувана систе-
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ма адаптації персоналу дозволяє досягти того,
що і новий працівник, і підприємство залишаться
у виграші.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
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ПОСТАНОВА
від 27 травня 2013 р. № 437

Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
5 липня 2013 року

Остання редакція:
28 січня 2015 року

Найсуттєвіше:
Наприкінці січня Уряд вніс
численні зміни до Порядку
видачі, продовження дії та
анулювання дозволу на застосування праці іноземців
та осіб без громадянства,
фактично виклавши цей Порядок у новій редакції. Зокрема, відтепер продовжувати дію дозволу можна
необмежену кількість разів,
а обґрунтовувати доцільність використання праці
іноземця не буде потреби,
якщо він отримав вищу освіту в одному з навчальних закладів, віднесених до першої
сотні світових рейтингів.

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 року № 42
Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, що додається.
2. Установити, що розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства становить чотири мінімальні заробітні плати, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Плата за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства не
справляється для:
осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;
осіб, які подали документи для продовження дії дозволу.
(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України

М. Азаров

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 437
ПОРЯДОК
видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців
та осіб без громадянства
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, продовження дії та анулювання дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі — дозвіл).
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

2. Територіальні органи Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи) видають за місцезнаходженням підприємства, установи, організації (далі — роботодавець) дозволи на застосування на
конкретних посадах праці:
(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

іноземців чи осіб без громадянства за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;
іноземців чи осіб без громадянства за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
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іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг)
на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за
умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не
перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів);
іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ
(стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії»;
іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
3. Дія цього Порядку не поширюється на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, зазначених
у частині шостій статті 42 Закону України «Про зайнятість населення».
4. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства є доцільним та достатньо обґрунтованим у разі,
коли іноземець чи особа без громадянства:
претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий
іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, установи, організації;
претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права та (або) суміжних прав
як основний трудовий обов’язок;
претендує на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції посади керівника або посади, назва якої
визначається відповідно до кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 «Професіонали» та
розділі 3 «Фахівці» Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»;
має диплом про вищу освіту одного з навчальних закладів, віднесених до першої сотні в одному з таких
світових рейтингів:
Таймс Хайер Едьюкейшн (Times Higher Education) за відповідною категорією професії;
Академік Ренкінг ов Волд Юніверситіз, підготовлений Центром університетів світового класу при Шанхайському університеті Цзяо Тун (Academic Ranking of World Universities by the Center for World-Class Universities
at Shanghai Jiao Tong University);
КьюЕс Волд Юніверситі Ренкінгз бай Фекелті (QS World University Rankings by Faculty);
Вебометрікс Ренкінг ов Волд Юніверситіз (Webometrics Ranking of World Universities).
Під час прийняття рішення про видачу дозволу застосовується рейтинг поточного, минулого або позаминулого років.
(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

5. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що дає право роботодавцю протягом визначеного строку застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства, зазначених в
абзаці другому пункту 2 цього Порядку, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органові інформацію про попит на робочу силу (вакансії).
На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.
(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

6. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, крім осіб, зазначених
в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку, роботодавець подає територіальному органові:
заяву згідно з додатком до цього Порядку;
копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;
копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з
перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 сантиметра;
документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до
громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця
режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється
кримінальне провадження;
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довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за
скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.
Документи, зазначені в абзацах третьому, шостому та дев’ятому цього пункту, повинні бути перекладені на
українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
7. Роботодавець додатково подає для отримання дозволу щодо іноземців чи осіб без громадянства, зазначених:
1) в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку, — копію договору (контракту), укладеного між вітчизняним
та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
2) в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, — рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем
чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з
визначенням строку роботи в Україні;
3) в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, — копії установчих документів, засвідчених в установленому
порядку;
4) в абзаці третьому пункту 5 цього Порядку, — засвідчені нотаріально копії документів, що ідентифікують
об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право).
У разі коли такі документи видані за межами України, вони повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.
8. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, роботодавець подає:
заяву згідно з додатком до цього Порядку;
копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 сантиметра.
9. Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органові не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:
(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

заяву згідно з додатком до цього Порядку;
дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 сантиметра;
довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється
кримінальне провадження.
Інші документи, визначені в цьому Порядку, подаються у разі внесення до них змін.
10. Територіальний орган приймає та реєструє заяву та документи в день отримання за описом, копія якого
видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів, та протягом одного робочого дня розглядає їх щодо відповідності цьому Порядку.
(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

11. Посадовим особам територіального органу забороняється вимагати від роботодавців документи, не
передбачені цим Порядком.
12. Пункт 12 виключено
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

13. Територіальний орган протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів приймає рішення щодо
видачі, відмови у видачі, продовження дії, відмови у продовженні дії або анулювання дозволу.
(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)
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14. Рішення оформлюється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом двох робочих днів
з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу із зазначенням таких платіжних реквізитів.
(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

15. Після прийняття рішення територіального органу про видачу дозволу роботодавець перераховує кошти
на зазначений територіальним органом рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що підтверджується квитанцією про внесення плати. У разі невнесення
роботодавцем такої плати протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення, таке рішення скасовується.
(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

16. Територіальний орган оформлює та видає дозвіл протягом трьох робочих днів з дня зарахування коштів
на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
зазначений територіальним органом.
(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

17. Технічний опис та зразок бланка дозволу затверджується Державною службою зайнятості. Бланки дозволів виготовляються на замовлення Державної служби зайнятості у порядку, визначеному законодавством.
18. Дозвіл видається на строк, зазначений у трудовому договорі (контракті), але не більш як на один рік.
Якщо трудовий договір (контракт) є безстроковим, то дозвіл видається на один рік. Дія такого дозволу може
бути продовжена необмежену кількість разів на той самий строк.
(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

19. Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2
цього Порядку, видається не більш як на три роки. Дія такого дозволу може бути продовжена на два роки
необмежену кількість разів.
(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

20. Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видається на строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, але не більш як на один рік.
Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки.
21. У разі втрати дозволу роботодавець повідомляє про це територіальний орган, який видав дозвіл, Адміністрацію Держприкордонслужби та територіальний орган або підрозділ ДМС, який видав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Дублікат втраченого дозволу видається за умови подання роботодавцем територіальному органові заяви у
довільній формі щодо видачі дубліката дозволу та копій документів, які підтверджують факт звернення роботодавця до територіального органу або підрозділу ДМС.
У разі пошкодження дозволу його дублікат видається територіальним органом за умови подання роботодавцем відповідної заяви у довільній формі та повернення пошкодженого дозволу.
22. Територіальний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання від роботодавця документів приймає рішення про видачу дубліката дозволу та видає такий дублікат. Плата за видачу дубліката дозволу не
справляється.
(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

23. Роботодавець видає засвідчені в установленому порядку копії дозволу іноземцеві чи особі без громадянства, а в разі необхідності надсилає їх закордонній дипломатичній установі України за місцем постійного
проживання іноземця чи особи без громадянства з метою оформлення візи для в’їзду в Україну, а також територіальному органові чи підрозділу ДМС для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземця чи особи без
громадянства в Україні.
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24. Територіальний орган приймає рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу у разі:
наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену
роботодавцем вакансію та відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу
силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені територіальними органами для працевлаштування (крім рішення про видачу дозволу на застосування праці осіб, зазначених в абзацах четвертому та п’ятому пункту 2 цього Порядку);
невідповідності рівня освіти, кваліфікації іноземця чи особи без громадянства вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії);
наявності, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, заборгованості роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
наявності заборгованості із сплати штрафних санкцій за порушення вимог Закону України «Про зайнятість
населення»;
невідповідності поданих роботодавцем документів вимогам цього Порядку;
недостовірності даних, що містяться у поданих роботодавцем документах;
наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»;
відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення дозволу покарання за скоєння
злочину або здійснення стосовно нього кримінального провадження;
порушення строків, зазначених у пунктах 5 і 9 цього Порядку.
(абзац десятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

25. Дозвіл анулюється у разі:
неподання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без
громадянства;
припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства;
(абзац третій пункту 25 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

встановлення недостовірності даних, що містяться у поданих роботодавцем документах;
набрання обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за скоєння
злочину, законної сили;
наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства»;
встановлення факту застосування праці іноземця чи особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що
зазначені у дозволі, або іншим роботодавцем;
рішення територіального органу або підрозділу ДМС про визнання іноземця або особи без громадянства
біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
невикористання іноземцем чи особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу
чи підрозділу ДМС про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі
остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Територіальний орган протягом трьох робочих днів повідомляє про анулювання дозволу територіальний
орган або підрозділ ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби.
26. Рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії, анулювання дозволу може бути оскаржене
до Державної служби зайнятості або суду.
Подані документи повертаються заявникові в разі прийняття територіальним органом рішення про відмову
у видачі дозволу.
(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

27. Роботодавець після одержання дозволу протягом семи робочих днів з моменту укладення з іноземцем
чи особою без громадянства трудового договору (контракту) подає територіальному органові засвідчену роботодавцем його копію.
(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)
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28. У разі коли іноземець чи особа без громадянства без поважних причин не приступила до роботи у передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п’яти робочих днів
письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ ДМС за місцем видачі посвідки на тимчасове
проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, і територіальний орган, яким видано дозвіл.
29. Роботодавець повідомляє у письмовій формі територіальний орган, яким видано дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства протягом трьох робочих днів з
дати його припинення.
(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. № 42)

______________________________________________________________________
(найменування територіального органу, до якого подається заява)

______________________________________________________________________
(повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації)

ЗАЯВА
Прошу видати дозвіл, продовжити дію дозволу на застосування праці

______________________________________________________________________
(необхідне підкреслити)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________
(громадянство (підданство)

на посаді (за професією)

______________________________________________________________________ ,
(згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

який
є кваліфікованим працівником;
претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що
такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, установи, організації;
претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права або суміжних прав
як основний трудовий обов’язок;
претендує на зайняття посади у суб’єкта індустрії програмної продукції, статус якого підтверджено ____
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ;
(назва та реквізити документу)

направлений закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови,
що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує
половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах таких договорів (контрактів);
належить до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії» відповідно до графіка специфічних
зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю
послугами);
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є іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
має диплом навчального закладу, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу

______________________________________________________________________ .
(назва світового рейтингу)

Електронна пошта ___________________.
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
Місцезнаходження підприємства, установи, організації

______________________________________________________________________
Контактний телефон

______________________________________________________________________
Додаток: на ___ арк.
________________________________
(посада керівника підприємства, установи, організації)

___ ____________ 20__ р.

____________ _______________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П. (у разі наявності)
(додаток у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.2015 р. № 42)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 437

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 322 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 871).
2. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073).
3. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 559 «Деякі питання державного управління у сфері міграції» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).
4. Пункт 30 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).
5. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань міграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 7 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 91).
6. Пункт 53 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).
7. Пункт 54 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).
У наступному номері газети «Консультант Кадровика» читайте матеріал щодо порядку
та особливостей працевлаштування на підприємство іноземців та осіб без громадянства
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ЛИСТ
від 14 лютого 2015 р.
№ 4979/7/99-99-17-03-01-17
Видавник:
Головним управлінням ДФС в областях,
місті Києві, Міжрегіональному
головному управлінню ДФС – Центральному офісу
з обслуговування великих платників

Державна фіскальна
служба України

Остання редакція:
Про застосування норм законодавства
Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності 1 січня 2015 року
Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі — Закон № 77), яким, зокрема, внесено зміни до статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон
№ 2464), повідомляє.
Роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої зарплати за видами виплат,
які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці (ст. 7 Закону № 2464).
Статтею 8 Закону № 2464 передбачено, якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума
єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Умовою застосування зазначеної норми
є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в
якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з
фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464,
застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

14 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі податківці надали роз’яснення щодо особливостей розрахунку ЄСВ
для ситуацій, коли зарплата у
відповідному місяці нарахована в розмірі, меншому за
мінімальний, надавши до деяких з них конкретні приклади розрахунку, а також навели перелік випадків, на які не
поширюється вимога щодо
нарахування ЄСВ не менше
мінімального розміру.

Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам,
які працюють за сумісництвом (неосновне місце роботи)
Законом № 2464 передбачено, що основне місце роботи — це місце роботи, де працівник
працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі,
організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які
є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони
підлягають державному соціальному страхуванню.
На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України,
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Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 р. № 43, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.93 р. за № 76 (далі — Положення), сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або
іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Робота за сумісництвом в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України
від 29.07.93 р. № 58, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за № 110
(далі — Інструкція).
Оскільки трудова книжка є основним документом про трудову діяльність, а період роботи
за сумісництвом вноситься до неї за бажанням працівника, то його основним місцем роботи
вважається місце роботи, де такий працівник працює на підставі укладеного трудового договору та де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої заноситься відповідний
запис про роботу.
Враховуючи зазначене, для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. При цьому роботодавець має право отримати від такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи.
Пунктом 2.7. Інструкції передбачено, що у разі необхідності власник або уповноважений
ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей
про роботу.
Додатково повідомляємо, що перелік робіт, які не є сумісництвом, визначено у додатку до
Положення.
Приклад: нарахування та утримання єдиного внеску із зарплати особи, яка працює за сумісництвом (неосновне місце роботи).
Умова: заробітна плата сумісника в січні 2015 року — 1100,00 грн.
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 відс. (умовно) у розмірі 404,36 грн (1100,00 ×
× 36,76 відс.),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 відс. у розмірі 39,60 грн (1100,00 × 3,6 відс.).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють за основним
місцем роботи на 0,75 ставки (умовно), де заробітна плата складає менше мінімальної
(1000,00 грн)
Основне місце роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного
трудового договору та знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
Якщо база нарахування єдиного внеску за місяць менша, ніж розмір мінімальної заробітної плати, то база для нарахування визначається як добуток розміру мінімальної заробітної
плати та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Отже, підприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи з мінімальної заробітної
плати. При цьому утримання єдиного внеску із заробітної плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої заробітної плати (доходу).
Приклад: нарахування та утримання єдиного внеску із зарплати особи, яка працює на підприємстві на 0,75 ставки (основне місце роботи), заробітна плата — 1000 грн.
Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки —
1000,00 грн.
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 відс. (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 ×
× 36,76 відс.),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 відс. в розмірі 36,0 грн (1000,00 × 3,6 відс.).
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Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам,
які працюють за суміщенням професій (посад)
Відповідно до статті 105 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.
Отже, суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною
роботою, визначеної трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою)
у межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації за згодою працівника, якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов’язків.
Слід відрізняти умови роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад). Передумовою як для суміщення професій (посад), так і для сумісництва є наявність у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо.
Питання суміщення посад регламентується порядком тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР, затвердженим Постановою Верховної Ради України
від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII, у частині, що не суперечить чинному законодавству.
Також є чинними порядок та умови суміщення професій (посад), затверджені постановою
Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145, пунктом 15 яких визначено, що на керівників підприємств, установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів,
відділів, цехів, служб і їх заступників дія цієї постанови не поширюється, тобто доплати за
суміщення їм не встановлюються.
Отже, для працівників, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд
зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), це є основним
місцем роботи.
Відповідно, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та
ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Приклад 1: працівник працює на підприємстві на 0,75 ставки (основне місце роботи). На
цьому підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки.
Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки —
913,50 грн, за суміщенням на 0,25 ставки — 325,0 грн (сумарно нараховано 1238,50 грн).
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 відс. (умовно) у розмірі 455,27 грн (1238,50 ×
× 36,76 відс.),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 відс. в розмірі 44,59 грн (1238,50 х 3,6 відс.).
Приклад 2: працівник працює на підприємстві на 0,5 ставки (основне місце роботи). На
цьому підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки.
Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,5 ставки — 675,0
грн, за суміщенням на 0,25 ставки — 325,0 грн (сумарно нараховано 1000,0 грн).
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 відс. (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 ×
× 36,76 відс.),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 відс. в розмірі 36,0 грн (1000,00 х 3,6 відс.).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які частину місяця
або повний місяць перебували у відпустці без збереження заробітної плати
Законом України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон
№ 504) передбачено такі види відпусток: щорічні, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням,
творча відпустка, соціальні відпустки, відпустка без збереження заробітної плати.
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Умови надання відпустки без збереження заробітної плати регламентуються розділом VI
Закону № 504.
Відпустки без збереження заробітної плати є двох видів:
що надаються в обов’язковому порядку у випадках, передбачених законодавством (ст. 25
Закону № 504);
за згодою між працівником і роботодавцем (ст. 26 Закону № 504).
У першому випадку роботодавець зобов’язаний надати відпустку працівнику, якщо в ній
виникла необхідність, у другому — роботодавець має право вибору.
Статтею 26 Закону № 504 визначено, що відпустка без збереження заробітної плати може
надаватися у зв’язку з сімейними обставинами та іншими причинами на строк, обумовлений угодою
між працівником і роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік. Роботодавцю та працівнику необхідно дійти до згоди щодо можливості надання та тривалості такої відпустки. Тобто одного
бажання працівника не є достатньо. Перелік підстав для надання такої відпустки законодавством
не визначено, тому рішення залежить від роботодавця (беруться до уваги конкретні обставини).
Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) у працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої
для відповідної категорії платника.
Додатково повідомляємо, що надання відпустки без збереження заробітної плати більшої
тривалості, ніж передбачено законодавством, є порушенням законодавства про працю, і роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
Приклад 1: працівник працює на підприємстві за основним місцем роботи неповний місяць, оскільки частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати.
Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи складає 1100 грн
(неповний місяць).
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 відс. (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 ×
× 36,76 відс.),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 відс. в розмірі 39,60 грн (1100,00 × 3,6 відс.).
Приклад 2: працівник оформлений на підприємстві за основним місцем роботи та повний
місяць перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.
У такому разі єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскільки відсутня база
нарахування єдиного внеску.
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які частину місяця
або повний місяць у зв’язку з хворобою (тимчасовою непрацездатністю)
перебували на лікарняному
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
мають особи, які є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях.
Пунктом 1.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено, що листок непрацездатності
видається, зокрема, громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних
осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах.
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Порядок та умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, здійснення контролю за правильністю їх видачі визначено Інструкцією № 455.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (лікарняного) оплачуються за рахунок роботодавця. Лікарняні за всі наступні дні оплачуються за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (допомога по тимчасовій непрацездатності).
Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем
роботи також передбачено і у разі, коли працівник працював неповний місяць (перебував на
лікарняному, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами):
для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу
частину перебував на лікарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної
плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума
єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати;
для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний місяць (наприклад, з 01.01.2015 по 31.01.2015), у якому сума нарахованого лікарняного менше
за мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої відповідно до статті 8 Закону № 2464 (1218,00 ×
× 33,2 відс.);
для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного
припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за
фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. Якщо після
розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того
місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального
розміру, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та
ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Крім цього, вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не
стосуються:
винагород за договорами цивільно-правового характеру;
заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи;
заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41 відс.;
заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не
менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,3 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази
нарахування єдиного внеску;
заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків
та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,5 відс. визначеної пунктом 1
частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих
інвалідів.
Голова
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Щоб фінанси «не співали»,
а працювали!
Створити ефективну схему роботи фінансової служби, налагодити її співпрацю з
іншими підрозділами — означає мати можливість проводити аналіз фінансовоекономічного стану підприємства. Для будь-якого керівника підприємства це ще
й можливість «бути озброєним» пакетом управлінських та економічних рішень
для дієвого використання основних фондів, трудових і фінансових ресурсів, проведення цінової політики. Запровадження такої роботи і покладається на фінансовий відділ.

Функції та структура
фінансового відділу
Фінансовий відділ виступає у діяльності підприємства як самостійний структурний підрозділ, який виконує визначені функції в системі
управління. То ж які це функції?
Укрупнено функції фінансового відділу позначаються так:
— здійснення єдиної політики підприємства у
сфері фінансів;
— організація фінансової діяльності підприємства з метою найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів у процесі виробництва
і реалізації продукції (робіт, послуг) та отримання максимального прибутку;
— контроль і керування використаними оборотними коштами підприємства та кредитами;
— аналіз фінансово-економічного стану підприємства;
— розробка облікової та податкової політики;
— вироблення кредитної політики підприємства;
— керування витратами;
— забезпечення своєчасності податкових платежів, розрахунків із кредиторами і постачальниками.
Структура фінансового відділу залежить від величини грошового обігу, кількості платіжних документів, пов’язаних з розрахунками з іншими
підприємствами, постачальниками і замовниками, комерційними банками, бюджетом. Напри-
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клад, на малих підприємствах фінансова робота
може виконуватись фінансовим сектором в складі
фінансово-збутового відділу чи бухгалтерії. На великих підприємствах фінансовий (фінансово-економічний) відділ складається з кількох груп (секторів), за якими закріплені відповідні напрями роботи:
фінансове планування, оперативна і контрольноаналітична робота. Розподіл напрямів роботи
фінансового відділу представлено у Таблиці 1.
Слід зауважити, що «Начальник фінансового
відділу» підпорядковується «Директору фінансовому» (за його відсутності — безпосередньо керівнику підприємства), а відділ взаємодіє з іншими основними відділами підприємства.
Доречно нагадати, що у сучасних вітчизняних умовах усім роботодавцям, працівникам
підприємств та фізичним особам – підприємцям
слід розуміти весь ступінь відповідальності за
порушення законодавства у сфері фінансів. На
протидію фінансовим зловживанням та фінансуванню тероризму спрямований, серед іншого,
Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII,
який набрав чинності 7 лютого 2015 року. Тому
у Таблиці 1, де наводиться приклад розподілу
окремих професій (посад) у фінансовому відділі, своє місце знайшли працівники з фінансовоекономічної безпеки.
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Таблиця 1
Фінансовий відділ
«Начальник фінансового відділу»
Планово-економічний сектор

Розрахунковий сектор

Групи

Групи

Фінансовокредитного
планування
«Економіст
з планування»
«Економіст
з фінансової
роботи»

Оперативного
планування і
контролю
«Аудитор»
«Ревізор з виробничо-технічних
і економічних
питань»
«Фахівець з фінансово-економічної
безпеки»

Економічного
аналізу

Розрахунків з
покупцями

«Аналітик з питань фінансовоекономічної
безпеки»
«Економіст із
ціноутворення»

«Фахівець
з ефективності
підприємництва»
«Економіст з розрахунків з клієнтами»
«Економіст з
міжнародної торгівлі»

Взаємовідносини з іншими
підрозділами підприємства
Якщо розглядати взаємовідносини фінансового відділу з деякими іншими основними під-

Розрахунків з
постачальниками
«Фахівець
з ефективності
підприємництва»
«Економіст з
матеріальнотехнічного
забезпечення»

Претензійна
«Професіонал
з фінансовоекономічної
безпеки»
«Економіст
з договірних
та претензійних
робіт»

розділами підприємства, то такі робочі зв’язки
виглядатимуть таким чином, як зазначено в Таблиці 2.
Таблиця 2

Підрозділ
підприємства

Отримання фінансовим відділом

Передавання фінансовим відділом

З бухгалтерією

— списків кредиторів і дебіторів;
— бухгалтерської інформації про діяльність підприємства;
— балансу й оперативних зведених звітів про прибутки і
витрати коштів;
— звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг);
— планів проведення інвентаризацій основних товарноматеріальних цінностей і засобів.

— фінансових, кредитних і касових
планів;
— звітів про виконання фінансових
планів;
— результатів фінансового аналізу;
— звітів про погашення позик, сплату
відсотків по кредитах.

З плановоекономічним
відділом
підприємства

— середньострокових і довгострокових планів виробничої
діяльності підприємства;
— копій планових економічних завдань підрозділів
підприємства;
— планових техніко-економічних нормативів матеріальних і
трудових витрат;
— проектів оптових і роздрібних цін на продукцію
підприємства, тарифів на роботи і послуги;
— результатів економічного аналізу усіх видів діяльності
підприємства.
— проектів перспективних і поточних планів матеріальнотехнічного забезпечення виробничої діяльності підприємства;
— звітних даних про обіг матеріально-технічних ресурсів, про
їхні залишки на кінець звітного періоду;
— копій претензій, висунутих контрагентами;
— проектів претензій до контрагентів при порушенні ними
договірних зобов’язань;
— звітів про виконання планів матеріально-технічного
постачання.

— фінансових і кредитних планів;
— звітів про виконання фінансових
планів;
— результатів фінансового аналізу;
— методичних і інструктивних
матеріалів з питань фінансової
діяльності підприємства.

З відділом
матеріальнотехнічного
постачання
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— узгоджених проектів претензій;
— пропозицій по усуненню причин,
що спричинили висунення претензій
і санкцій до підприємства;
— затверджених розрахунків
нормативів оборотних коштів.
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Таблиця. Закінчення
З відділом збуту

— проектів угод на постачання, продаж готової продукції;
— прогнозів і планів реалізації продукції;
— даних про стан запасів готової продукції та їх відповідність
затвердженим нормативам;
— планів і графіків відвантаження продукції;
— даних про залишки продукції на складах;
— пропозицій по проведенню заходів щодо зниження
наднормативних залишків готової продукції і прискорення
збутових операцій.

— фінансових планів;
— інформації про несплачені
контрагентами рахунки;
— відомостей банків
про виставлені покупцями
(замовниками) акредитиви;
— повідомлень про
застосування фінансових
санкцій до покупців (замовників),
що порушили зобов’язання по
перерахуванню коштів за придбані
товари;
— затверджених розрахунків
нормативів оборотних коштів.

З відділом
маркетингу

— узагальнених даних про попит на продукцію, що випускається
підприємством, (виконувані роботи, здійснювані послуги);
— маркетинг-планів;
— кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання
збуту, проведення рекламних кампаній, участь у виставках,
ярмарках, у виставках-продажах;
— відомостей про конкурентне середовище з питань
цінової політики, обсягів обороту, конкурентоспроможності,
швидкості реалізації продукції.

— погоджених кошторисів витрат на
формування попиту і стимулювання
збуту з додаванням фінансових
обґрунтувань;
— аналізу витрат за місяць (квартал,
рік).

З господарським
відділом

— планів поточних і капітальних ремонтів основних фондів
підприємства (будинків, систем водопостачання, ін.);
— кошторисів господарських витрат;
— оргтехніки, бланків документів і канцелярського приладдя,
необхідних для роботи фінансового відділу;
— матеріальних цінностей, необхідних для обслуговування
нарад, конференцій, семінарів.

— узгоджених кошторисів
господарських витрат;
— розрахунків окупності
капіталовкладень
по впровадженню нової техніки,
засобів механізації;
— заявок на необхідні інвентар
і канцелярське приладдя;
— звітів по використанню і
збереженості устаткування й
інвентарю.

З юридичним
відділом

— рішень щодо висунутих підприємству претензій, позовів;
— узагальнених результатів розгляду претензій, судових і
арбітражних справ;
— роз’яснень діючого законодавства і порядку його
застосування;
— правової допомоги в роботі з претензіями;
— узгоджених матеріалів про стан дебіторської і
кредиторської заборгованості, пропозицій по примусовому
стягненню боргів;
— аналізу змін і доповнень фінансового, податкового,
цивільного законодавства.

— проектів фінансових угод для
правової експертизи;
— матеріалів для висунення
претензій, позовів у суди;
— висновків по претензіях і позовах,
висунутих підприємству;
— документів про перерахування
коштів на оплату держмита для
задоволення претензій і позовів,
висунутих підприємству;
— заявок на роз’яснення діючого
законодавств.

Завдання та обов’язки фінансистів
Для виконання широкого кола своїх функцій у
структурі фінансового відділу передбачаються
позиції й для працівників «нефінансової спеціалізації»: юристів, програмістів, документознавців.
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Але головна кадрова складова цього відділу — це
фінансисти, завдання та обов’язки яких розглянуто у Таблиці 3, де також вказано код згідно з Національним класифікатором України ДК003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП):
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Таблиця 3
№
з/п

Найменування
посади

1.

«Начальник
фінансового
відділу»

1231

2.

«Професіонал
з фінансовоекономічної
безпеки»

2414.2

38

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки
Організовує управління рухом фінансових ресурсів підприємства й регулювання
фінансових відносин, що виникають між суб’єктами господарювання. Забезпечує розроблення фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість. Керує
розробленням проектів перспективних та поточних фінансових планів, прогнозних
балансів і бюджетів грошових коштів. Забезпечує доведення затверджених фінансових
показників до підрозділів підприємства. Очолює роботи з розрахунку прибутку й податку
на прибуток. Визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності
підприємства.
Здійснює інвестиційну політику й управління активами підприємства, визначає
оптимальну їх структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів, стежить за
портфелем цінних паперів, проводить аналіз і оцінку ефективності фінансових вкладень.
Забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення за встановленими рядками
фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників
і підрядників, погашення позик, виплату процентів, заробітної плати працівникам,
перерахування податків і зборів у державний, регіональний і місцевий бюджети, державні
позабюджетні соціальні фонди, платежів до банківських установ.
Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства. Здійснює контроль за
виконанням фінансового плану й бюджету, плану реалізації продукції, плану з прибутків
та іншими фінансовими показниками, за припиненням виробництва продукції, яка не має
збуту, правильними витратами коштів та цільовим використанням власних і позичених
обігових коштів. Забезпечує ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності
про результати фінансової діяльності згідно із стандартами фінансового обліку та звітності,
достовірність фінансової інформації, контролює правильність складання й оформлення
звітної документації, своєчасне її надання зовнішнім та внутрішнім користувачам.
Керує працівниками відділу.
Розробляє, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансовоекономічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в
галузі фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до встановлених стандартів.
Застосовує техніку й технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Забезпечує
підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансовоекономічної безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.
Розробляє проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування
системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його
взаємодію з іншими структурними підрозділами.
Визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки
підприємства.
Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і
потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства. Проектує систему підготовки
керівного складу та персоналу підприємства щодо проведення ефективних заходів із зниження
рівня небезпек, загроз та ризиків. Розробляє плани щодо забезпечення фінансово-економічної
безпеки та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного
реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності підприємства.
Надає пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної
безпеки підприємства та визначення його основних функцій.
Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків
діяльності підприємства, забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Розробляє документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних
підрозділів підприємства, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам,
небезпеці та забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо
забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Готує пропозиції щодо організації взаємодії керівників підприємства, підрозділу економічної
безпеки з органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами,
установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.
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Таблиця. Продовження
3.

«Аналітик
з питань
фінансовоекономічної
безпеки»

2414.2

4.

«Економіст
з фінансової
роботи»

2441.2

5.

«Економіст
із ціноутворення»

2441.2
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Організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із фінансовоекономічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності
з використанням інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення
процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм.
Забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо
діяльності підприємств в умовах реальних і потенційних загроз і небезпек, функціонування
системи економічної безпеки, ефективної діяльності суб’єктів її забезпечення. Розробляє
проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з питань
фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими суб’єктами безпеки та інформаційноаналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки. Визначає та оцінює
стан і рівень фінансово-економічної безпеки свого підприємства, партнерів і конкурентів.
Забезпечує визначення зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері фінансовоекономічної безпеки підприємства. Забезпечує збереження та примноження матеріальної
та фінансової бази підприємства, раціонального та ефективного використання його
ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо
доцільності діяльності підприємства з урахуванням виявлених загроз і небезпек, захист
отриманої інформації, яка відноситься до комерційної таємниці підприємства, вивчає
вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат підприємства.
Здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення
функціонування системи економічної безпеки підприємств.
Бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства
з метою попередження його банкрутства.
Розробляє аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка стану та надаються пропозиції
щодо діяльності підприємства в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зниження.
Надає визначеним керівництвом підприємства особам аналітичну інформацію щодо
фінансово-економічної безпеки на підприємстві.
Виконує роботи щодо здійснення фінансової діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення
фінансовими ресурсами завдань виробничого плану, формування та розподілення доходів
і накопичень підприємства та їх використання за зобов’язаннями перед податковими органами,
банківськими установами, постачальниками, фінансування витрат на розширене відтворення,
соціальне забезпечення та матеріальне стимулювання працівників.
Розробляє, виходячи з основних техніко-економічних показників виробничого плану, проекти
перспективних та річних фінансових планів, прогнози надходження коштів на рахунки
підприємства.
Визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, взаємовідносини
підприємства з бюджетом, податковими органами, банками, складає баланси доходів і
витрат, касові плани й кредитні заявки.
Забезпечує оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних
зобов’язань, своєчасне відображення змін, що відбуваються в платоспроможності
підприємства, відстежує стан власних коштів.
Готує банківські документи на всі види платежів за зобов’язаннями підприємства.
Веде листування з приводу рекламаційних рахунків постачальників (замовників) і
рахунків, не сплачених у встановлені рядка.
Здійснює контроль за виконанням фінансових показників підрозділами підприємства, додержанням касової дисципліни, розрахунками з постачальниками (замовниками), своєчасним
надходженням усіх належних підприємству коштів, забезпечує додержання режиму економії.
Аналізує виконання кошторисів, оперативну й бухгалтерську звітність з фінансової діяльності.
Адмініструє систему прайс-листів підприємства.
Здійснює контроль цін поставок, розблокування товару за зміни ціни поставки, фіксацію
поставки товару, збір та доведення до збутового підрозділу інформації про майбутні
зміни цін і проблеми з поставками.
Здійснює масову й позиційну зміну цін базового прайс-листа підприємства.
Забезпечує формування управлінської собівартості й базисів для ціноутворення.
Здійснює управління базисами для ціноутворення. Формує пропозиції щодо зміни цін у
зв’язку зі зміненими умовами поставок. Проводить цінові заходи з проблем надлишкових
запасів, дефектної продукції й термінів придатності. Здійснює безпосереднє внесення
змін у базу після прийняття рішення по корекції цін.
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Таблиця. Закінчення
Забезпечує підготовку та затвердження звітних документів та аналітичних звітів за
групами ризику. При проведенні ціноутворення забезпечує мінімізацію ризиків порушення
порядку формування цін і списання товару через закінчення терміну придатності.
6.

«Фахівець
з фінансовоекономічної
безпеки»
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Здійснює підготовку документів, що стосуються організації діяльності підприємства,
установи, організації. Розробляє проекти положень та інструкцій, що регламентують
діяльність із забезпечення фінансово-економічної безпеки.
У межах своїх повноважень надає рекомендації щодо удосконалення діяльності
структурного підрозділу фінансово-економічної безпеки підприємства, установи,
організації та забезпечення виконання його основних функцій і завдань.
Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, установи, організації, забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.
Готує рекомендації та безпосередньо здійснює заходи щодо забезпечення компетентності
працівників підприємства, установи, організації, їх морального та матеріального стимулювання.
Готує пропозиції та надає рекомендації стосовно взаємостосунків із партнерами
підприємства, установи, організації щодо розроблення антикризових заходів і
забезпечення безпеки.

Практичні поради щодо створення
фінансового відділу
Хто має займатися створенням фінансового
відділу підприємства? Простий, але, мабуть, не
завжди ефективний шлях — запросити стороннього консультанта. Як свідчить практика, консультантів варто запрошувати лише після того,
коли «Директор фінансовий» (чи керівник підприємства) вже приблизно визначить бажану
структуру фінансового відділу, строками його
формування, бюджетом тощо.
Що ж можна зробити власними силами?
Як правило, «Директор фінансовий» перед тим,
як зайнятися побудовою або реорганізацією фінансово відділу, консультується з керівником підприємства та/або його власником щодо основних
стратегічних питань його розвитку в доступній
для огляду перспективі. Спільно вони формують
рейтинг ключових економічних і бізнес-показників, які ляжуть в основу проекту. Таким чином,
визначаються пріоритети розвитку відділу, структура, а також необхідні ресурси.
Можна почати вибудовувати схему фінансового відділу з опису бізнес-процесів, які, як припускається, будуть перебувати в його веденні. «Осягнути неосяжне» неможливо, тому не варто
ускладнювати опис, використайте підхід «topdown approach», тобто «зверху до низу». Наприклад, можна розглянути розповсюджений процес
«розрахунок планової собівартості продукції»
(standart costs), що використовується на виробни-
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чих підприємствах з більшою кількістю номенклатури або в дочірніх підприємствах іноземних
компаній для порівняння ефективності роботи.
Одержавши зразковий опис структури фінансового відділу, переходимо до її формування. Для цього до вже описаних і зафіксованих процесів спробуємо застосувати наявний штатний розпис з
обліком передбачуваних трудовитрат. Одночасно
потрібно заповнити матрицю робочого часу співробітників. Цей процес може викликати певні
труднощі, адже підсвідомо ви будете малювати
ідеальний відділ, але на практиці цього досягти
важко. Проте ви зможете побачити, де функції
співробітників дублюють одна одну, а де процес
залишився без контролю. У результаті на руках у
вас повинно з’явитися положення про фінансовий
відділ, матриця робочого часу, штатний розпис із
чорновими варіантами посадових інструкцій.
Тепер можна буде звернутися до кадрового
агентства або службу персоналу підприємства.
Нова структура — нові люди. Звичайно, якщо
підприємство вже працює якийсь час, можна навчити функціям фінансового менеджменту колег
з бухгалтерії. Якщо ми перебудовуємо вже існуючий блок фінансів, варто суворо дотримуватися
правила: будь-яка структура будується, виходячи
з вимог бізнес-процесів, а не навпаки, коли бізнеспроцеси «підганяються» під конкретних осіб.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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Методи заощадження
робочого часу
Напевно кожен може пригадати чимало випадків, коли за один день треба було
виконати багато завдань, відвідати безліч місць, але при цьому досить часто виникає питання — в якій послідовності найкраще все це зробити. Усвідомлення
того, що неможливо відразу і швидко вирішити проблему розподілу часу, чи можна не встигнути або пропустити щось важливе, дуже сильно пригнічує, змушує
нервувати, псує настрій, що в підсумку негативно позначається на самопочутті,
працездатності й зменшує ймовірність того, що все задумане на день буде реалізовано. Вийти з цього замкнутого кола можна тільки почавши правильно планувати свій час, а для цього потрібно з’ясувати, на що саме витрачається час і виявити основні причини дефіциту часу.

Причини дефіциту часу
Причини дефіциту часу полягають, зазвичай,
в наступному:
1. Відсутність чіткого розподілу робіт за
ступенем їх важливості.
Безплановість роботи веде до постійних перерв для різного роду «уточнень», роз’яснень,
необхідних для подальшої роботи різних відділів, підрозділів і окремих працівників. При цьому відволікаються не тільки ті, хто звертається
за інформацією, але й ті, до кого звертаються за
інформацією.
2. Постійний поспіх.
Найпоширенішою помилкою є те, коли людина думає, що якщо вона підганятиме себе і
оточуючих, то й результат буде досягнуто скоріше. Спроба зробити дві – три справи одночасно,
щоб заощадити час і встигнути зробити ще чотири справи потім, можливо і призведе до бажаних результатів, проте про якість варто замислитися. Перебуваючи у стані постійного поспіху, людина виконує те, що в даний момент їй
першим спало на думку, і не відокремлює першочергове від другорядного, замість того, щоб
подумати про інші, раціональніші, способи вирішення даної задачі. У результаті поспіх може
призвести до помилок в роботі та негативно по-
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значитися на загальних результатах діяльності
підприємства.
3. Регулярна робота на дому.
Ця проблема тісно пов’язана з попередньою,
оскільки весь час поспішаючи і не встигаючи
нічого зробити на роботі, людина змушена доробляти свої справи в неробочий час. Постійні
доопрацювання вдома охоплюють, у першу чергу, час прийому їжі, вечірнього та нічного відпочинку. Таким чином, втома накопичується, знижуючи ефективність і працездатність.
4. Слабка мотивація праці.
На підприємствах, де вище керівництво не
дбає про створення системи стимулювання праці, як правило, традиційно відзначається низька
продуктивність. Одну й ту ж роботу людина
може робити, витрачаючи на неї більше чи менше зусиль. Вона може працювати на повну силу,
а може й в півсили. Людина може володіти хорошою кваліфікацією і знанням, багато працювати, але при цьому ставитися до своїх обов’язків
безвідповідально. Вона може прагнути брати
легшу роботу, а може — складну і важку, може
обирати простіші рішення, а може шукати і братися за складні. Все це відображає те, які зусилля готова витрачати людина. Задоволеність
матеріальною винагородою, її справедливим
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рівнем мотивує ініціативу людей здійснювати
необхідні дії і зацікавлення до роботи.
5. Відсутність пріоритетів у справах.
Відсутність пріоритетів — одна з основних помилок, це означає, що ви витрачаєте свій час
вкрай неефективно — оскільки важливіші справи необхідно здійснювати завчасно. Якщо для
вас однаково важливі двадцять великих справ,
мало шансів на те, що ви знайдете час, щоб їх
виконати, або хоча б завершити одну з них.
Адже важливо знайти різницю між терміновими і важливими справами — оскільки більшість,
як вам видається, термінових справ, насправді
можуть почекати, тоді як важливі справи, вимагають невідкладного здійснення. Головне розставити пріоритети, щоб не витрачати час на
менш важливі справи.
6. Багатозадачність.
Звичайна людина може ефективно вирішувати лише одну задачу за короткий термін. Коли ж
вона часто переключається з однієї справи на
іншу, це в будь-якому випадку призводить до витрат часу і енергії. По-перше, зміна контексту
вимагає часу. Чим складніше завдання, тим більше часу піде на те, щоб переключитися. Якщо ви
працюєте більше ніж над двома завданнями, витрати можуть бути ще вище. Якщо ви давно не
поверталися до одного із завдань, то вам може
знадобитися багато часу на те, щоб згадати, на
чому ви там зупинилися. Відповідно, якщо ви
переключаєтеся постійно, істотну частину вашого робочого часу складе період, витрачений
на переключення з одного контексту на інший.
7. Невміння усувати відволікаючі фактори.
Нерозумно чекати гарних результатів праці,
коли дорогоцінна увага працівників розпорошується на інші речі. Будь-які зовнішні подразники починають здаватися важливішими, ніж
поточна діяльність. Серед відволікаючих факторів на робочому місці виділяють такі:
— балакучі колеги;
— телефонні дзвінки;
— сторонні люди;
— проблеми з комп’ютерним обладнанням;
— зміна черговості робіт, нав’язувана колегами;
— раптові запитання та неочікувані доручення керівника;
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— музика або новини по радіо;
— Інтернет і соціальні мережі;
— думки про особисте;
— зовнішній вигляд деяких колег.
Тому, для кращого контролю над своїм часом,
необхідно навчитися усувати відволікаючі фактори або зводити їх до мінімуму.
8. Відсутність часу на перерву.
Кожному працівнику надана перерва для відпочинку і харчування. Така перерва на практиці
отримала назву «обід» або «обідня перерва».
Страх втрати роботи, бажання стати незамінним або банальна економія змушує багатьох з
нас відмовитися від повноцінного обіду на користь роботи. Обідня перерва — це не просто
період, коли співробітник швидко поглинає їжу
і повертається на робоче місце. Не можна забувати, що перерва протягом робочого дня також
повинна використовуватися для відпочинку,
коли можна пройтися, подихати свіжим повітрям, відволіктися від роботи. Адже від занадто
довгої напруги знижується ефективність праці,
людина стає сварливою і втрачає здатність зосередитися на завданні. Тому робити невеликі
перерви необхідно — це дозволить мозку розслабитися і працювати ефективніше.
9. Синдром «відкладання на потім».
Людині властиво відкладати складні та неприємні заняття, а потім намагатися зробити
усе можливе і неможливе за один день. У результаті — втрачені можливості, понаднормова
робота, перенавантаження, образи, відчуття
вини, стрес. Звичка відкладати справи «на потім» може виявитися великою проблемою та
негативно позначитися як на роботі, так і у повсякденному житті.
10. Перенавантаження.
Перенавантаження на роботі не виникають
самі по собі. Навантажують роботою того, хто за
неї безвідмовно береться і звалює на себе занадто багато зобов’язань, з якими просто неможливо впоратися. І нерідко це відбувається через
невміння говорити «ні», що в кінцевому результаті, внаслідок надзвичайно великого навантаження, завжди призводить до зниження продуктивності, стресу і низькому моральному духу та
являється однією з найбільш яскравих ознак

№ 5 (89), 2 березня 2015

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

поганого управління часом, коли ви робите все
самі. Якщо хтось звертається до вас з проханням, запитайте себе: «Це дійсно входить в мої
обов’язки?» або «Чи можу я вирішити цю проблему чи виконати дане завдання?». Безумовно,
не варто постійно відмовляти, коли вас про щось
просять. Але не варто ставати і «виконувачем»
чужих проблем — це допоможе вам правильно
розподілити свій час. Пам’ятайте також, що незалежно від вашої посади завжди є завдання, які
можуть бути делеговані або навіть автоматизовані. Ці завдання повинні бути визначені й видалені з вашого робочої навантаження.

Аналіз і визначення цілей
Аналіз — це такий процес, який дозволяє
виявити нераціональне використання робочого часу, його причини, а також виокремити з
усіх причин основні, які мають найбільш негативний вплив на використання часу. Такий
аналіз необхідний, якщо не відомо, які чинники стимулюють або обмежують працездатність.
Щоб аналізувати проблему, потрібен достовірний облік часу. Найефективніший спосіб обліку
часу — це ведення записів.
Склавши на основі записів у щоденнику приблизний перелік щоденних виконуваних робіт,
можна приступити до їх аналізу.
Найбільш сприятливим є ведення обліку часу
в процесі роботи, оскільки при обліку часу «потім» можна забути деякі важливі деталі. З’ясуйте,
як саме ви витрачаєте свій час. Дуже важливо
правильно розставити пріоритети. Визначивши
оптимальні величини витрат часу та сфери, які
є абсолютно безперспективними, ви зможете
оцінити, де були допущені високі значні витрати часу і скласти для себе графік робочого дня,
який дозволить використовувати робочий час
набагато ефективніше. Аналіз використання
робочого часу проводиться у двох напрямках:
виявлення витрат робочого часу і непродуктивного його використання.
Аналіз дозволяє виявити причини витрат
часу, показати сильні та слабкі сторони практикуючого робочого стилю і розробити заходи
щодо їх усунення. Шляхом аналізу своїх здібностей людина визначає, що взагалі вона може
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зробити, тобто який особистий потенціал для досягнення своїх цілей вона має. Виявляйте сильні
сторони і переваги свого особистого робочого
стилю та систематично їх розвивайте і послідовно застосовуйте у повсякденній практиці.
Знати свої вади — значить зміцнювати свої
сильні сторони. Можна скласти баланс своїх
найбільших невдач і поразок та виділити відсутність якихось особистих якостей у процесі роботи. У результаті аналізу виявляються відволікаючі фактори, які впливають на роботу, різні
помилки використання робочого часу — необхідно визначити їх причини та виробити методи
боротьби з ними.
Визначте цілі, яких ви хочете в підсумку досягнути. Багато людей витрачають дорогоцінний час, намагаючись стати ефективнішими,
при цьому вони не мають кінцевої мети. Іншими словами, вони не сфокусовані на тому, що
дійсно важливо для них. Коли людина знає свої
цілі й прагне до них, вона концентрує свою
енергію на тому, що дійсно важливо і не витрачає даремно свої сили. Основним же методом,
що допомагає ефективно використовувати робочий час, є планування часу.

Методи планування
Планування покликане забезпечити раціональне використання часу, для плідної та успішної діяльності, досягти поставлених цілей з якомога меншим витрачанням часу. Збільшення
витрат часу на планування призводить в цілому
до економії часу. Чим краще ми плануємо свій
час, тим краще ми зможемо використовувати
його у своїх особистих і професійних інтересах.
Процес планування часу починається з постановки задач, для чого на майбутній період
складається перелік справ і можливих перешкод, на подолання яких піде визначений час.
Згодом цей перелік регулярно доповнюється,
оновлюється, коригується шляхом виключення
з нього того, що на перевірку виявляється несуттєвим.
Методів планування часу досить багато. В першу чергу пропонуємо розглянути найпоширеніші з них.
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1.Метод простого планування.
Сьогодні метод простого планування є найпоширенішим. Сутність такого методу планування
полягає в тому, що всі справи, які необхідно зробити, записуються на який-небудь носій послідовно по мірі їх надходження. Це може бути аркуш паперу, записна книжка, блокнот, діловий
щоденник, комп’ютер або будь-який інший паперовий чи електронний носій. Записи зазвичай ведуться в стовпчик, а справи нумеруються
у порядку їх надходження. Всі заплановані справи в межах одного дня записуються також послідовно по мірі їх надходження.
У повсякденному житті цей метод використовують дуже багато людей: наприклад, йдучи до
магазину, ми складаємо перелік передбачуваних покупок; те ж саме планування відбувається,
коли ми збираємось у відпустку або відрядження і складаємо список речей, які необхідно взяти
з собою. У цих випадках важливо не пропустити, не забути чого-небудь. А от у роботі багато
працівників просто забувають про такий простий і зручний спосіб планування, який значно
полегшує роботу.
2. Метод пріоритетного планування.
Цей метод дуже схожий на попередній метод простого планування. Найголовніша відмінність полягає у тому, що потрібно впорядкувати цей список за пріоритетністю, щоб
сконцентрувати увагу на найбільш важливих
завданнях, які належать до невідкладного виконання. Не обов’язково впорядковувати список повністю, достатньо виділити декілька
найбільш важливих справ («початок списку») і
кілька найменш важливих («кінець списку»),
якими можна буде легко пожертвувати. Важливо пам’ятати, що виконання легких і швидких справ не дасть вам повного задоволення,
оскільки ваша підсвідомість постійного нагадуватиме, що складні справи ще й досі не розпочаті. Таким чином, підсвідомість буде постійно тримати вас в напрузі: ви будете пам’ятати
про те, що все одно вам буде необхідно виконати важкі та неприємні справи. І навпаки, коли
ви закінчуєте неприємну й важку роботу, у вас
напевно з’являється «друге дихання», безліч
позитивних емоцій.
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3. Метод «шести завдань».
Наприкінці робочого дня записуються всі
справи, які необхідно зробити в найближчому
майбутньому. З них обираються шість найбільш
важливих, які слід зробити завтра. Далі треба
пронумерувати справи в порядку від найважливішої до неважливої і записати їх, наприклад, у
діловий щоденник. На початку робочого дня перегляньте записи і починайте виконувати справу № 1. Не думайте про справи під номерами 2,
3, 4, 5, 6 — продовжуйте виконувати справу № 1
доти, доки її не закінчите. Як тільки першу справу буде завершено, починайте справу під номером 2, потім до справи № 3 і так далі до виконання справи № 6.
4. Метод Д. Ейзенхауера.
Американський генерал Д. Ейзенхауер запропонував простий спосіб для швидкого прийняття рішень. Головна ідея Ейзенхауера полягає
у тому, щоб навчитися відрізняти термінові
справи від важливих, про що ми вже згадували
вище, а також відкинути завдання, виконання
яких не приносить ніякої користі.
Секрет у тому, щоб правильно оцінити кожні
вхідні завдання, не записуючи все підряд у групу
«термінові й важливі». Як тільки ви навчитеся
правильно розподіляти справи, ви вивільните
чималу кількість додаткового часу і швидше досягнете поставленої мети.
Згідно із вказаним методом, всі справи, які
нам доводиться робити, можна розподілити на
чотири категорії:
Термінові та важливі. Завдання необхідно
виконувати в першу чергу і самостійно.
Термінові, але не важливі. Через те, що ці
завдання є терміновими, ми намагаємося вирішити їх буцімто вони були дуже важливими,
використовуючи усю свою сили і увагу. Якщо
завдання не таке вже й важливе, його потрібно
або виконувати дуже швидко, не витрачаючи
багато часу, або, якщо є можливість, делегувати
комусь із колег.
Не термінові, але важливі. Коли це не дуже
терміново, важливі справи часто відкладаються
на певний час, тому що ви можете бути зайняті
іншими завданнями, терміновішими, але менш
важливими. Прикрість у тому, що несподівано і
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ці завдання стають дуже терміновими. Виконуйте всі справи вчасно, не допускаючи того, щоб
не термінові завдання ставали терміновими.
Оскільки такі завдання є важливими, їх треба
виконати ретельно і не поспішаючи, але й не допускати того, щоб справа перейшла до групи
термінових і важливих.
Не термінові й не важливі. Багато хто з нас
скаржиться на брак часу, і все ж проводить багато часу, займаючись саме цими справами. Якщо
вам дійсно потрібно їх зробити, витрачайте на
них якомога менше часу, а насправді більшість з
них можна і не виконувати.
Отже, з огляду на вищевикладене, аби застосувати на практиці метод Ейзенхауера необхідно:
— скласти перелік цілей і завдань;
— визначити їх порівняльну важливість і терміновість;
— кожну конкретну справу розподілити за
ступенем її важливості і терміновості з урахуванням пріоритетів;
— приступити до виконання «робочого плану», починаючи з групи термінових і важливих
справ.
5. «Принцип 80/20» або «правило Парето».
«Принцип 80/20» у розподілі часу людини виглядає наступним чином: в процесі роботи 20%
зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль —
лише 20% результату. Відносно щоденної роботи
це означає, що не слід починати з виконання
приємних, легких, невеликих справ, що вимагає
мінімального витрачання сил. Необхідно розглядати завдання відносно їхньої важливості. Спочатку — деякі «життєво важливі» проблеми, а
вже потім — численні «другорядні». При складанні плану на конкретний часовий проміжок,
перш за все, необхідно точно або з достатньою
ймовірністю знати, що вам принесе 80% результатів при 20% витрат вашого часу. Концентруйте свою увагу саме на цих важливих справах.
6. Метод «Альпи».
Цей метод складається з п’яти наступних стадій:
Перша стадія: складання завдань.
Слід записати під відповідними рубриками
(розділами) свого «плану дня» все те, що треба
зробити завтра:
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— завдання зі списку справ або з тижневого
(місячного) плану;
— невиконане напередодні;
— нові справи;
— терміни виконання;
— періодично виникаючі завдання.
Аби не витрачати багато часу на складання самого списку, записувати справи потрібно, використовуючи скорочення: наприклад, В — візити,
Н — наради, Д — делегування справ, К — контроль і т. д.. Подробиці списку — оптимально 15
пунктів. Зовсім короткі, трихвилинні справи, не
записуйте зовсім: їх дешевше зробити відразу.
Також розставте пріоритети: А (справи важливі та термінові), Б (важливі й не термінові),
В (термінові, але не важливі).
Друга стадія: оцінка часу виконання.
Поставте проти кожного завдання приблизний час для його виконання, підсумуйте і визначте орієнтовно загальний час. Оцінка часу допомагає реалістично поглянути на обсяг робіт,
який необхідно виконати, й відразу ж сказати,
які завдання ми встигнемо виконати, а які — ні.
Третя стадія: планування часу у відношенні 60/40.
План дня розраховується на 60% робочого
часу, а 40% має становити резервний час для несподіваних справ. Яким би не було розміреним
ваше життя, неможливо спланувати все на
100%, тому необхідно створювати запаси часу.
Якщо ви збираєтеся працювати вісім годин на
день, то складайте план тільки на п’ять. Це допоможе уникнути стресу через невиконані плани і
тривалого «засижування» на роботі.
Четверта стадія: розстановка пріоритетів і делегування.
Встановіть однозначні пріоритети для своїх
справ і уточніть відповідно з ними завдання дня.
Перевірте початковий план ще раз: деякі справи
можна виконати заочно — за допомогою телефонного дзвінка або інтернет-комунікації. Деякі
пункти плану взагалі можна делегувати іншим
членам вашої команди. Ви навчитеся уникати
основної помилки багатьох працівників — невміння виділити головне і спроби зробити все
самому. Людина не повинна робити все сама,
вона повинна вміти розподіляти обов’язки.

45

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

П’ята стадія: оцінка і перенесення.
Наприкінці робочого дня здійснюється оцінка виконання свого плану дня і перенесення незробленого на інший день.
7. «ABC-аналіз».
Буває, що час витрачається зовсім не на ті
справи, які є значущими. «ABC» аналіз дозволяє
позбутися цього недоліку. Його сутність полягає
у розстановці пріоритетів:
Справи «А». Це найбільш важливі справи,
які можна виконати тільки самостійно. Зазвичай вони є найбільш трудомісткими. В робочий
план потрібно включати тільки 1 – 2 справи з
цієї групи, з тим, щоб за часом їхнє виконання
зайняло 3 години.
Справи «В». Це важливі справи, але з якими
можуть впоратися й інші співробітники. Більшу
частину з них потрібно делегувати, а 2 – 3 включити у власний розклад. Виконання цих завдань
повинно займати близько години.
Справи «С». Це найменш важливі завдання,
які, однак, займають багато часу. У робочому
розкладі на них повинно бути передбачено не
більше 45-ти хвилин. Від інших справ з цієї групи потрібно позбавлятися.
При упорядкуванні денних планів використання часу, обов’язково враховуються особливості індивідуальних біоритмів з таким розрахунком, щоб виконання найбільш важких задач
потрапляло на «пік» працездатності. У так званих «жайворонків» він припадає на ранкові години, «голуби» зазвичай активні у середині робочого дня, а «сови» — надвечір. Однак, при
цьому не слід плутати біоритміку з процесом наростання фізичної втоми, яка, природно, мінімальна в ранкові години і після достатньо тривалої перерви.
У підсумку ми бачимо, що завдання керуванням часом полягає у тому, щоб вчасно визначити головну справу. Розстановка пріоритетів дозволяє ефективно керувати списком намічених
справ, привласнюючи кожному завданню свій
рівень важливості. Коли у нас немає мети, то ми
не можемо скласти собі план подальших дій.
Лише чітка мета дозволяє домогтися видатних
результатів. Ви зможете прокласти правильний
шлях до її досягнення і зробити перший крок у
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потрібному напрямку тільки тоді, коли знаєте,
до чого саме хочете прийти.
Аналізуючи завдання які стоять перед вами,
ви завжди побачите, що вам вистачає часу, щоб
вирішувати життєво важливі питання.
Найголовніше слово для організації власного
часу — це ввічливе «ні». Вчіться відмовляти і говорити «ні» завданям, що не входять в число обраних вами пріоритетів.
Уважно стежте за тим, щоб у вашому житті
зберігалася рівновага. Працюючи до знемоги,
ви не зможете обдурити організм і якщо не зупинитеся самі, він зробить це примусово (може
знизитися імунітет і ви захворієте, надзвичайне
перенавантаження може змусити вас проспати
добу тощо).
Отже, головна перевага, що досягається шляхом планування роботи, полягає в тому, що планування робочого часу приносить виграш у часі.
У зв’язку з цим у людини з’являється можливість
використовувати наявний у нього робочий час
для плідної та успішної діяльності й досягти поставлених цілей з якомога меншою витратою
часу. Планування, як найважливіша складова
частина організації особистої праці, означає підготовку до реалізації намічених цілей і структурування (упорядкування) робочого часу.

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

У нас на підприємстві є декілька вантажників. Чи можна одного з них
призначити на посаду «Старшого вантажника» як керівника над всіма іншими?
Чи потрібно все ж таки їх підпорядковувати завгоспу?
Можна призначити «Старшого вантажника».
На сьогодні категоріювання тих або інших
професій працівників здійснюється відповідно
до норм кваліфікаційних характеристик, які у
більшості своїй містяться у галузевих випусках
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Так, щодо професії «Вантажник» (код за Національним класифікатором України ДК 003:2010
«Класифікатором професій» — 9333), то відповідна кваліфікаційна характеристика міститься
у розділі 2 «Професії робітників» випуску 1 ДКХП.
Кваліфікаційною характеристикою професії
«Вантажник» не передбачається категоріювання
відповідного робітника. Водночас, потрібно
звернути увагу на те, що відсутність категорій
професій жодним чином не обмежує роботодавця щодо категоріювання, принаймні «Загальними положеннями» ДКХП такі обмеження не встановлюються. Але не слід вважати, що відсутність
таких обмежень надає право на власний розсуд
утворювати ті чи інші категорії професій. Слід
дотримуватися загальних правил: найпростіші
професії (до таких, серед іншого, належить і

«Вантажник») можуть мати категорії, наприклад: «Укладальник-пакувальник» має 4 розряди, «Сторож» має категорію «Старший» тощо.
Крім того, «Загальні положення» ДКХП, поряд з
іншим, містять такі норми: у зв’язку з тим, що в
окремих кваліфікаційних характеристиках робітників передбачено тільки основні або типові
завдання та обов’язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій,
інших нормативних документів та визначені
трудовим договором за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт. Іншими словами, якщо
взяти приклад кваліфікаційної характеристики
професії «Сторож», то категорія «Старший» свідчить про керівництво сторожами змінними.
Отже, якщо на підприємстві значна кількість
вантажників, які мають зміни, то, на нашу думку, доцільним було б призначати «Старшого вантажника» із внесенням певних доповнень до робочих інструкцій. Зміни здебільшого торкнуться
взаємовідносин за посадами, кваліфікаційних
вимог та відповідальності.

Якщо на підприємстві відсутня посада «Головного бухгалтера», чи можна
надати відповідні повноваження «Заступнику директора комерційного»?
Так, можна.
Діяльність бухгалтерської служби регламентується Типовим положенням про бухгалтерську
службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 (далі — Типове положення № 59),
норми якого розповсюджуються на бюджетні
організації. Процедуру призначення головного
бухгалтера, знов таки бюджетної установи, виписано у Порядку погодження призначення на
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посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 лютого 2011 р. № 214. Слід зазначити, що у разі,
коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба (наприклад, відділ), вимоги
до головного бухгалтера бюджетної установи,
встановлені Типовим положенням № 59, поширюються на спеціаліста, на якого покладається
виконання обов’язків бухгалтерської служби.
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Отже, якщо відсутня окрема структура бухгалтерської діяльності бюджетного підприємства, роботодавець може надати повноваження
певному працівнику підприємства, вимоги до
якого виписано у п. 11 Типового положення № 59.
Про це також йдеться у листі Державної казначейської служби України від 11 листопада 2014 р.
№ 17-10/1009-24827.
Таким чином, навіть у бюджетній установі
цілком можливим є виконання обов’язків головного бухгалтера іншим спеціалістом, тому на
приватних підприємствах «Заступник директора комерційного» цілком може мати повноваження, які, зазвичай, надаються головному бухгалтеру.
Це підтверджується й тим, що у ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.
№ 996-XIV визначено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
— введення до штату підприємства посади
бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
— користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
— ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією
або аудиторською фірмою;
— самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства (але зверніть
увагу, що ця форма організації бухгалтерського
обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах).
Що ж до заповнення граф, де має стояти підпис головного бухгалтера, то розглянемо можливість проставляння в них підпису іншої особи
на прикладі податкової декларації. Так, відповідно до п. 48.1. ст. 48 Податкового кодексу
України (далі — ПК), форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити й відповідати нормам і змісту відповідних
податку та збору.
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Обов’язкові реквізити — це інформація, яку
повинна містити форма податкової декларації та
за відсутності якої документ втрачає визначений
ПК статус із настанням передбачених законом
юридичних наслідків (п. 48.2. ст. 48 ПК).
Згідно з п. 48.5. ст. 48 ПК, податкову декларацію має підписувати:
— керівник платника податків або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі
ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником
платника податку така податкова декларація підписується таким керівником. Достатнім підтвердженням справжності документа податкової
звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі
або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку;
— фізична особа – платник податків або його
законний представник;
— особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації
згідно з договором про спільну діяльність або
угодою про розподіл продукції.
Якщо податкова декларація подається податковими агентами – юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського
обліку та подання податкової декларації такого
агента, а якщо податковим агентом є платник податків – фізична особа — таким платником податків.
Таким чином, якщо штатним розписом не передбачено посаду «Головного бухгалтера», а ведення бухгалтерського обліку та подання податкової
декларації здійснюється, наприклад, «Заступником директора комерційного», то останній ставить
підпис у графі, де має стояти підпис головного
бухгалтера.
Також нагадуємо, що надання повноважень з
ведення бухгалтерської діяльності працівником
підприємства, у т. ч. і «Заступником директора
комерційного», має відбуватися відповідно до
вимог «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників і
трудового законодавства України.
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Наш працівник знаходиться у лікарні вже понад три місяці.
На прохання керівника щодо звільнення з роботи за власним бажанням
чи за угодою сторін він відповідає відмовою. Чи є законні підстави
для звільнення такого працівника?
Так, є, але доведеться почекати, коли час
непрацездатності працівника перетне межу в
чотири місяці.
Працевлаштування, переміщення, звільнення тощо будь-яких працівників здійснюється
відповідно до трудового законодавства України.
Так, питання щодо звільнення працівника, який
тривалий час відсутній на робочому місці у
зв’язку із захворюванням (втратою працездатності) відбувається відповідно до норм Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП).
Звільнення працівника з ініціативи роботодавця не допускається під час його тимчасової непрацездатності. Водночас, у п. 5 ст. 40 КЗпП передбачено можливість звільнення працівника у
разі його тимчасової непрацездатності й відсутності на робочому місці понад чотири місяці поспіль (або понад установлений законодавством
триваліший строк, протягом якого за ним зберігається місце при певних захворюваннях).
Але зверніть увагу, що зазначена норма свідчить не про обов’язок роботодавця, а про його
право звільнити чи ні працівника, який хворіє
понад чотири місяці.

У разі, якщо в майбутньому працівник, якого
було звільнено на підставі п. 5 ст. 40 КЗпП,
оскаржуватиме відповідні дії керівництва у судовому порядку, роботодавець повинен мати
можливість довести, що таке звільнення було
спричинене виключно зацікавленістю адміністрації підприємства в недопущенні зниження
продуктивності праці у зв’язку із збільшенням
навантаження обов’язків на інших працівників,
що суперечить трудовому законодавству в частині збільшення тривалості робочого часу понад встановленні норми. Також можна буде зазначити як одну з причин необхідності
припинення трудових відносин з таким працівником неможливість замінити відсутнього працівника іншим або перерозподілити його роботу
серед інших працівників.
Зерніть увагу на те, що відповідно до норм
трудового законодавства для звільнення працівника в разі його відсутності на робочому місці
понад чотири місяці поспіль у зв’язку з хворобою потрібна попередня згода виборного органу профспілки, яка діє на підприємстві та членом якої є цей працівник.

Як правильно звільнити працівника, який перестав відповідати
займаній посаді у зв’язку з перенесенням хвороби? Він має відповідну
довідку від лікаря, яка свідчить про зміну його стану здоров’я.
За п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), але за умови, що працівника неможливо перевести на легшу роботу.
Згідно зі ст. 69 Основ законодавства України
про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р.
№ 2801-XII необхідність і строки тимчасового
переведення працівника у зв’язку з хворобою
на іншу роботу в установленому порядку визначає лікар або комісія лікарів закладу охорони
здоров’я. Їхні відповідні висновки, як висновки
органів медико-соціальної експертизи, є обов’язковими для роботодавців. Відповідно до

№ 5 (89), 2 березня 2015

п. 2.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455, лікарсько-консультаційна комісія
(далі — ЛКК), а якщо її нема — лікуючий лікар
з дозволу головного лікаря, може призначити
непрацездатному працівникові внаслідок професійного захворювання згідно з постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 р. № 1662 або захворювання на
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туберкульоз тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка непрацездатності терміном до двох місяців, з дотриманням строків продовження. Водночас, переведення може мати
місце лише тоді, коли хворий є непрацездатним
саме за основним місцем роботи, але може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. Якщо ж працівника необхідно перевести на легшу роботу у зв’язку з
іншими захворюваннями, надається висновок
ЛКК (у такому випадку листок непрацездатності
не видається).
У ст. 170 КЗпП встановлено, що працівників,
які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести,
за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку (якщо у медичному висновку зазна-

чено строки переведення, то після їх спливу
працівник може повернутися на попереднє місце роботи). Але у будь-якому випадку працівник
повинен надати документ, який підтверджує неможливість за станом здоров’я продовжувати
попередню роботу (тимчасово або без обмеження строку).
У разі, коли працівник відмовляється від переведення на іншу роботу або коли роботодавець не має відповідних вакансій, працівника
можна звільнити на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП — у
зв’язку з виявленою невідповідністю працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи.
Якщо працівник хворіє понад чотири місяці
поспіль (крім певних захворювань), він може
бути звільнений за п. 5 ст. 40 КЗпП.

Дізналася, що затверджено зміни до Класифікатора професій.
Отже, якщо змінилися назви професій, які мають місце у штатному розписі
нашого підприємства, то я маю зробити виправлення з 1 січня цього року?
А якщо пізніше, то чи не буде це помилкою?
Такі зміни можна вносити лише з 1 березня
2015 року.
Так, дійсно наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада
2014 р. № 1361, було внесено певні зміни та доповнення до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП). Але зверніть увагу на те, що чинності ці
зміни набирають лише 1 березня 2015 року.
Таким чином, раніше ніж 1 березня поточного року вносити якісь зміни та доповнення, що
стосуються назв професій, до кадрової докумен-

тації не можна. Коли ж зміни та доповнення до
КП наберуть чинності, то слід зробити всі необхідні зміни в кадрових документах. Залишати
приведення кадрової документації у відповідність до КП на потім не слід, оскільки це може
негативно вплинути на діяльність підприємства
в разі перевірки.
Довідатися, які професійні назви робіт, що
містяться у КП, було змінено, які — скасовано, а
які, навпаки, — внесено, внаслідок Зміни № 2 до
КП, ви можете з № 3 (87) за 2015 рік газети
«Консультант Кадровика».

Згідно зі змінами в Класифікаторі професій посаду «Менеджера ресторану»
скасовано, але як тепер записувати керівника? Якісь роз’яснення можна
знайти з цього питання?
Ця назва посади залишилася — змінився
лише її код.
Зазвичай будь-які офіційні зміни та доповнення до Національного класифікатора України ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП)
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будуються однаково, наприклад, у частині змін
і доповнень до КП про назви професій на початку надаються скасування, потім зміни, а вже
після — внесення. Так, з 1 березня 2015 року діють чергові зміни та доповнення до КП. Серед
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нововведень є й скасування професійних назв
робіт менеджерського спрямування:
— «Менеджер (управитель) з маркетингу» —
код КП 1475;
— «Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)» — код КП 1456.2;
— «Менеджер (управитель) підприємства з
приготування та постачання готових страв» —
код КП 1456.3;
— «Менеджер (управитель) ресторану» — код
КП 1456.1.
Але не слід вважати, що ці професії зникли з
офіційної класифікації професій, оскільки такі
скасування можуть свідчити не тільки про зникнення професій, а також і про змінення кодифікації. Тому після розділу «Скасування» слід проаналізувати розділ «Внесення». Так, серед низки
професійних назв робіт ми можемо побачити й

професії менеджерського спрямування з іншими кодами КП, а саме:
— «Менеджер (управитель)» — код КП 1231;
— «Менеджер (управитель)» — код КП 1499;
— «Менеджер (управитель) з маркетингу» —
код КП 1475.4;
— «Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)» — код КП 1456;
— «Менеджер (управитель) підприємства з
приготування та постачання готових страв» —
код КП 1456;
— «Менеджер (управитель) ресторану» — код
КП 1456.
Метою внесення вищезазначених змін було
створення замість трьох угруповань одного
«об’єднуючого»: «Менеджери (управителі) з організації харчування» з кодом КП 1456, до якої
тепер належить і «Менеджер ресторану».

Як правильно назвати робітника, який збирає гроші
з паркування автомобілів на вулиці міста?
«Паркувальник».
На сьогодні Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), поряд з іншим, передбачено професійну назву роботи «Паркувальник» з кодом
КП 4215. Відповідну кваліфікаційну характеристику на цей час не затверджено.
Для ознайомлення з тими чи іншими видами
діяльності з паркування слід звернутися до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 3 грудня 2009 р. № 1342
(далі — Правила № 1342). Так, відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами
(технічними пристроями, призначеними для
сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування з використанням
платіжних карток і готівки) з розрахунку не менше як один автомат на 20 місць для паркування з
обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками
про можливість і порядок надання послуги «мо-
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більне паркування». Тобто, працівник парковки
не має права брати готівку для сплати за паркування, для цього встановлено спеціальні автоматичні обладнання.
Так, відповідно до п. 29 Правил № 1342, сплата
вартості послуг з користування майданчиками
для платного паркування здійснюється:
— у безготівковій формі — шляхом придбання
паркувального талона з визначеною тривалістю
паркування, в якому зазначаються дата і час розміщення транспортного засобу на такому майданчику, або за допомогою послуги «мобільне
паркування»;
— готівкою або з використанням платіжної
картки — через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.
У разі сплати вартості послуг з користування
майданчиками для платного паркування готівкою або з використанням платіжної картки через
автоматичний в’їзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначається
час в’їзду на такий майданчик, та оплачує час паркування на автоматичному виїзному терміналі
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відповідно до паркувального талона з отриманням фіскального чека.
Обов’язками ж «Паркувальника», серед іншого, є:
— контролювання використання майданчиків для паркування за призначенням;
— підтримання обладнання майданчиків для
паркування відповідно до вимог Правил № 1342,
Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306 та інших норм, нормативів і стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;
— утримання території та під’їзних шляхів до
майданчика для паркування у належному технічному та санітарному стані;
— повідомлення органів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України про виявлені порушення Правил № 1342;
— надання роз’яснень користувачам щодо застосування Правил № 1342;
— організація навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування;
— безоплатне забезпечення персоналу, який
обслуговує майданчик для паркування, спе-

ціальним одягом з метою забезпечення його
безпеки під час виконання службових обов’язків,
а також безпеки дорожнього руху. Зразки спеціального одягу затверджує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
— належне забезпечення функціонування
технічних приладів (пристроїв) для сплати вартості послуг з користування майданчиками для
платного паркування згідно з вимогами Правил
№ 1342;
— інформування користувачів послуги «мобільне паркування» про порядок і вартість її надання.
Зверніть увагу на те, що згідно з п. 25 Правил
№ 1342 оператор не несе відповідальності за
збереження транспортних засобів, розміщених
на майданчиках для паркування (у даному випадку «оператор» — це не назва посади чи професії, а суб’єкт господарювання, який здійснює
обладнання й утримання майданчика для паркування (п. 4 Правил № 1342)).

Нашому підприємству потрібен працівник, який пройшов навчання за напрямом
«цивільний захист та безпека життєдіяльності». Перед відділом кадрів постало
питання щодо внесення запису до трудової книжки: хто це має робити та чи
взагалі вносяться такі записи до трудових книжок працівників?
Так, вносяться.
Процес ведення трудових книжок на підприємстві регламентується постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 та Інструкцією
про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58).
Крім того, згідно з п. 2.6. Положення про професійне навчання працівників на виробництві,
затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та Міністерства
освіти і науки України від 26 березня 2001 р.
№ 127/151, відповідні записи про перепідго-
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товку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування керівників, професіоналів і
фахівців вносяться до трудової книжки працівника.
На підставі зазначеного вище, можна зробити висновок, що записи про навчання фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією та
здійсненням заходів щодо цивільного захисту,
вносять до трудової книжки працівника відповідно до п. 2.14. Інструкції № 58, в якому визначено загальний порядок внесення відомостей про прийняття на роботу. У графі 3 розділу
«Відомості про роботу» трудової книжки роблять, наприклад, такий запис: «Пройшов навчання з питань цивільного захисту» (підстава
внесення — документ про проходження такого
навчання).
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А
Адвокат
Короткий опис професії: Адвокат — особа, що надає юридичну допомогу, здійснює правовий захист, провадить справу у суді. Адвокатська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI.
Зміст роботи: Адвокату доручається захист інтересів будь-якого громадянина (особи
без громадянства) у суді при розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних або господарських справ.
Повинен знати: Професія адвоката вимагає відмінне знання законів (чинний стан), оволодіння навичками судових дебатів, елементарної логіки.
Професійно важливі особистісні якості:
Впевненість на публічних виступах, відмінні
ораторські навички, хороша пам’ять та логічне
мислення, аналітичний склад розуму, вміння
приймати важливі рішення, комунікабельність,
здатність абстрагуватися від конкретних обставин, знання психології.
Умови праці: Місцем роботи адвоката
може бути адвокатське бюро, юридична консультація, приватна практика. Інколи адвокату
доводиться виїжджати для спілкування із підзахисним до місць позбавлення волі.
Кваліфікаційні вимоги: Вища юридична освіта, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, складені
кваліфікаційні іспити, наявність свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокатом
не може працювати особа, яка має судимість.
Затребуваність на ринку праці: Висока і
стабільна.
Рівень заробітної плати: На початку кар’єри — 4 000 – 8 000 грн на місяць. Зростання
зарплати (гонорарів) йде паралельно зі зростанням кількості виграних справ.
Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) — 2421.2. Ця професія
у КП належить до підкласу «Адвокати та прокурори», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
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діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 69.10
«Діяльність у сфері права».

Акомпаніатор
Короткий опис професії: Ця професія належить жанру музичного мистецтва. Акомпаніатор — виконавець партії акомпанементу; артист, що супроводжує виступ соліста (ансамблю)
грою на музичному інструменті відповідно до
затвердженої програми.
Зміст роботи: Виконання музичних творів за партитурою, гра «на слух», імпровізація,
за умов транспонування акомпанементу у зручну, для виконання солістом, тональність.
Повинен знати: Підбирати супровід до
будь-якої мелодії, володіти різноманітними композиторськими й організаційними навичками;
акомпаніатор повинен мати відмінну техніку
володіння музичним інструментом і необхідну
професійну кваліфікацію для супроводження
виступів солістів у змішаних, сольних та інших
концертах, а також у проведенні репетицій з підготовки нових концертних номерів і програм з
концертними виконавцями усіх жанрів.
Професійно важливі особистісні якості:
Відмінний музичний слух, психологічна врівноваженість, мобільність, концентрація, здатність до
компромісу, творчо-аналітичний склад мислення.
Умови праці: Акомпаніатор працює як стаціонарно (при філармонії, театрі, концертному
залі) так і на гастролях, супроводжуючи камерних та естрадних виконавців.
Кваліфікаційні вимоги: Повна вища музична освіта, стажування у колективах музичного профілю.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: 3 000 – 5 000
грн на місяць.
Кодування: код КП 2453.2. Ця професія у
КП належить до підкласу «Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки»,
у КВЕД— до групи 90.0 «Діяльність у сфері
творчості, мистецтва та розваг».

Акумуляторник
Короткий опис професії: Акумуляторник —
робітник, що постійно виконує роботи з ремонту
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та зарядки акумуляторів. Ця робота передбачає,
серед іншого, виконання операцій з використанням концентрованої сірчаної кислоти.
Зміст роботи: Готує акумулятори до ремонту та заряджання; розбирає акумуляторні
посудини та обробляє їх; готує дистильовану
воду; переміщує в межах робочого місця реактиви з кислотою, електролітом та дистильованою
водою; заряджає акумуляторні батареї.
Повинен знати: Будову і призначення акумуляторних батарей; правила і режими зарядження та розрядження акумуляторних батарей;
властивості кислот, лугів, які застосовуються, та
правила поводження з ними; призначення та
умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для заміру напруги елементів, густини електроліту акумуляторних батарей; норми напруги під час заряджання, розряджання.
Професійно важливі особистісні якості:
Відсутність медичних протипоказань, міцне
здоров’я, фізична витривалість, уважність, координація рухів.
Умови праці: Шкідливі, з обов’язковим застосуванням спеціального одягу та засобів; 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.
Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, вік — не молодше 18 років, кваліфікаційна
група з техніки безпеки електроустановок напругою до 1000 V (не нижче третьої). Обов’язкове
проходження щорічного медичного огляду.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: 2 200 – 2 700
грн на місяць.
Кодування: Код КП 7241. Ця професія у КП
належить до підкласу «Електромеханіки та електромонтажники», у КВЕД — до класу 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів».

Апаратник
Короткий опис професії: Апаратник — робітник, що здійснює керування будь-яким процесом, що відбувається в технологічній установці, за допомогою приладу, пристрою (апарату).
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Професія апаратника охоплює такі галузі промисловості: хімічну, нафтохімічну, анілінофарбну, лакофарбну, фармацевтичну промисловість,
виробництво будівельних матеріалів та інше.
Зміст роботи: Апаратник здійснює контроль і керування хімічним процесом, що відбувається в технологічній установці. До обов’язків
апаратника входить: зняття й аналіз показань
контрольно-вимірювальних приладів, відбір
проби хімічного продукту, проведення хімічного
аналізу продукту, визначення якісного хімічного
складу в ньому хімічних елементів і з’єднань,
розрахунок і регулювання подачі й завантаження
сировини, напівфабрикатів, пари, води й т. п.,
виконання контролю якості й кількості одержуваної в апараті речовини тощо. Таким чином,
основна мета діяльності апаратника — здійснення контролю й керування хіміко-технологічним
процесом виробництва й проведення хімічного
аналізу продукту.
Повинен знати: Техніку роботи з контрольно-вимірювальними приладами (термометрами,
манометрами тощо) та автоматичними засобами
(регуляторами системи сигналізації й захисту).
Професійно важливі особистісні якості:
Висока концентрація уваги, розподілення й перемикання уваги, довгострокова й короткострокова логічна, слухова пам’ять; висока координація рухів кистей рук, а також розвинені органи
чуття, акуратність, уважність, уміння управляти
собою, особиста організованість, відповідальність, дисциплінованість.
Умови праці: У цехах з виробництва хімічних речовин. Слід зазначити, що робота апаратника має жорстко регламентований характер і
виключає самостійне втручання фахівця при виникненні позаштатних ситуацій без старшого за
посадою.
Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві.
Затребуваність на ринку праці: Середня.
Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 000 грн
на місяць.
Кодування: Код КП 8159. Ця професія у КП
належить до підкласу «Оператори хімічних переробних установок», у КВЕД — до розділу 20 «Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Жінка грайливо запитує у чоловіка:
— Любий, а ти вже купив мені подарунок на 8 березня?
— Звичайно купив.
— А він мені сподобається?
— Не впевнений, але на цей випадок я підстрахувався — якщо не сподобається, віддаси мені, я
про таку ігрову клавіатуру вже давно мріяв.

***

— Кохана, а чим це від тебе так приємно пахне —
в тебе новий парфум?
— Так, любий, це ти мені на 8 березня подарував.
Чоловік (розгублено):
— Але ж я тобі ще нічого не встиг подарувати.
— Встиг, дорогенький, — зазирни-но до свого гаманця.

***

Оголошення на підприємстві: «У зв’язку з економічною кризою та відсутністю коштів, чоловіча частина
колективу просить всіх співробітниць 6 березня принести з дому брудний посуд і килими у пилюці для отримання подарунків по бартеру».

***

Ранковий випуск новин на одному з державних каналів. На екрані показують жінок з букетами, ведучий
розповідає про сьогоднішнє свято, говорячи наступне:
«У цей день усі жінки повертаються додому з квітами».
У переважної більшості чоловіків виникає запитання:
«Звідки?! Звідки жінки вранці 8-го березня повертаються додому з квітами???».

***

Дзвінок до «Швидкої» під час свята:
— Допоможіть! У жінки почалися передчасні пологи!
— Будь ласка, заспокойтеся! Це її перша дитина?
— Ні, дурню, це її чоловік!

Добрі поради

Жінкам:
Якщо 8 березня вам подарували не те, про що ви
мріяли, це означає, що наступного разу мріяти треба
набагато голосніше.
У разі, якщо до свята чоловік накупив багато солодощів, але ви дуже побоюєтеся набрати вагу — випийте спочатку трохи коньяку, адже він притупляє відчуття страху.
8 березня зробіть приємне і чоловіку — визнайте,
що він головний у вашій родині, бо його слово завжди
перше, а ваше — тільки-но останнє.
Чоловікам:
Якщо не знаєте, що подарувати дружині на 8 березня — розберіть, нарешті, ялинку.
У разі, якщо у вас не має грошей на подарунок дружині до 8 березня, спробуйте намалювати якусь
«каляку-маляку» — мами ж завжди раділи такому подарунку, може й з дружиною такий фокус пройде.
Якщо ви так втомилися, святкуючи 8 березня, що
вже немає сил прибирати зі столу, а дружина демонстративно пішла мити посуд, шляхетно запропонуйте
їй залишити цю справу на завтра.

Квіти до 8 березня

Чотири приятелі подарували своїм дружинам на 8 березня різні букети. Дізнайтеся, як звали дружину кожного з них та хто
які квіти дарував, якщо відомо:
— дружина Юрія — це не Катерина, а дружина Андрія — не Ольга;
— Дмитро не купляв троянди;
— чоловік Анни — не Юрій і не Андрій;
— дружину Івана звуть не Марією і не Катериною;
— Марія та Ольга не знайомі з Дмитром;
— Ні Катерина, ні Марія не отримала на 8 березня тюльпани;
— Андрій не купував квіти на букву «Г»;
— Ні Марії, ні Ользі цього разу не дарували троянди;
— Юрій не купував гладіолуси, а Іван — гвоздики і тюльпани;
— Анні чоловік подарував не гвоздики і не гладіолуси.
Андрій

Дмитро

Іван

Юрій

Ім’я дружини
Квіти
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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

6 — останній день подання до органу державної статистики:
звіту 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).

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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20 — День весняного рівнодення.
25 — День служби безпеки України (встановлено Указом Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001).
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внутрішніх справ України (встановлено Указом
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№ 216/96).
31 — останній день подання до органу
державної статистики:
звіту про заробітну плату за професіями
окремих працівників, за формою № 7-ПВ
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