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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Якщо працівники підвищили свою
кваліфікацію за рахунок роботодавця (за договором у навчальному закладі), де мають зберігатися посвідчення
таких працівників: у них чи у роботодавця?
Роботодавець і ремонтник вступили
в спір щодо часу виконання ремонту
сівалок, культиваторів і борони — чи
регламентується цей процес якимись
офіційними нормами?
Чи може працювати у школі вчителем з основ правознавства особа,
яка має повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а
кваліфікацію — юрисконсульт?
У Класифікаторі професій назва роботи «Апаратник виробництва малотонажних продуктів» виписана з помилкою — чи можна до трудової книжки
працівника внести правильний запис?
За штатним розписом назва посади —
«Заступник начальника управління
профілактики соціального сирітства –
начальник відділу профілактики небезпечних захворювань». Чи можна під час
погодження документів скорочувати
цю назву посади?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Вже цього року 14 жовтня буде вихідним днем
5 березня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня — День захисника України)».
Як зрозуміло із назви Закону, ним передбачається
внести зміну до ч. 1 ст. 73 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), доповнивши її новим абзацом
стосовно встановлення 14 жовтня Дня захисника України як державного свята і офіційного святкового дня.
Звісно, такий крок є ще одним засвідченням уваги
і шанобливого ставлення держави до людей, які, не
шкодуючи себе, відстоюють територіальну цілісність
та суверенітет нашої країни.
Зважаючи на такі новини, доцільно вже вносити
поправки у цьогорічний виробничий календар. При
цьому зважайте на те, що для тих, хто працює на умовах 40-годинного робочого тижня, також зменшиться
на одну годину і тривалість робочого дня 13 жовтня
2015 року.
Водночас, наразі у Верховній Раді України зареєстровано законопроект (реєстр. № 2344) «Про внесення

змін до статті 73 Кодексу законів про працю України
(щодо виключення з переліку святкових днів 2 травня —
Дня міжнародної солідарності трудящих)». Доцільність прийняття цього законопроекту обґрунтовується тим, що, по-перше, згідно зі ст. 73 КЗпП, 1 і 2 травня
визначено в Україні як Міжнародний день солідарності трудящих та є святковими неробочими днями,
враховуючи, що передбачено лише одне свято,
по-друге — з точки зору сьогоднішньої складної економічної ситуації зайвий день відпочинку в країні
призводить до значних втрат у економіці, а по-третє —
зважаючи про вищезгадане встановлення ще одного
святкового дня — 14 жовтня, Дня захисника України,
вилучення 2 травня із переліку святкових днів, встановлених законодавством України, не призведе до
порушення балансу робочих і неробочих днів та не
суперечитиме ч. 3 ст. 22 Конституції України, згідно з
якою при прийнятті нових законів або внесенні змін
до чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод, зокрема, права на відпочинок.

Введено граничні строки отримання матеріального
забезпечення від Фонду соцстрахування
Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі — Фонд) наголосив,
що відповідно до нового законодавства отримати
матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду можна лише впродовж одного року після страхового випадку.
Нагадаємо, що у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII, у новій редакції
викладено Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105), у ч. 5 ст. 32 якого і
передбачено граничні строки набуття права на
матеріальне забезпечення, визначене ст. 20 Закону
№ 1105, застрахованих осіб та отримувачів допомоги.
Як зазначив заступник директора Виконавчої
дирекції Фонду Валерій Сітайло, наразі матеріальне
забезпечення виплачується, якщо звернення за його
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призначенням надійшло не пізніше дванадцяти
календарних місяців з дня відновлення працездатності,
встановлення інвалідності, закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої
особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Ця норма діє з 1 січня поточного року незалежно від
дати настання страхового випадку.
Зверніть увагу, що дванадцятимісячний період
відлічується від закінчення страхового випадку для
випадків тимчасової непрацездатності та вагітності та
пологів, а у випадку смерті — від дня смерті зазначеного
у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця,
наступного за тим, у якому настала відповідна подія
(відновлення працездатності, встановлення інвалідності,
закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який
перебував на її утриманні). Для обчислення періоду
12 календарних місяців беруться цілі місяці з 1 по 31 (30
або 28 (29) для лютого) число.
Нагадаємо, що раніше граничні строки отримання
матеріального забезпечення від Фонду передбачені не
були.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23 лютого 2015 р. № 2327/0/14-15/13
Про застосування деяких норм Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист Міністерства освіти і науки України
стосовно виконання пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України від 28.12.2014 р.
№ 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» (далі — Закон) і повідомляє.
Відповідно до пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону у 2015 році максимальний
місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів
Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7
розмірами мінімальної заробітної плати (з 1 січня — 8 526 грн), а при скороченні чисельності
працівників — 10 розмірами мінімальної заробітної плати (12 180 грн) (виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному
максимальному розмірі).
Зазначене обмеження стосується всіх працівників галузі освіти.
Чинним законодавством визначено право громадян на працю, яке може бути реалізовано шляхом
укладення трудового договору або договору цивільно-правового характеру (договір підряду, договір
про надання послуг, інші договори, передбачені Цивільним кодексом України).
За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату
підприємства, установи, для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією,
посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.
За договором підряду (цивільно-правовим договором), укладеним між власником і громадянином, останній зобов’язується за винагороду виконати для підприємства, установи індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносити від трудових, є те, що
трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. За цивільноправовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою
договору є отримання певного матеріального результату. За підрядним договором оплачується
не процес праці, а її результати.
Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати стосується заробітної плати, яку
працівник отримує за трудовим договором.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій» установлено, що працівники державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору.
Отже, при роботі за сумісництвом з працівником укладається трудовий договір. Стороною
трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи,
організації) може бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну
роботу. У останньому випадку трудові договори юридично не пов’язані між собою.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
З урахуванням зазначеного, обмеження заробітної плати має здійснюватись окремо за кожним з трудових договорів (як за основним місцем роботи так і за сумісництвом пропорційно
відпрацьованому часу).
При цьому, такі окремі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом
(педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати
усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються
в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.
Обмеження максимального місячного розміру заробітної плати (грошового забезпечення)
працівників державних органів та інших бюджетних установ здійснюється шляхом коригування
розмірів додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, премій).
Заступник Міністра – керівник апарату
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30 січня 2015 р. № 514/0/5-10/6/15
Для застосування в роботі (щодо розслідувань нещасних випадків на виробництві)
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України надає для врахування в роботі пропозиції
щодо здійснення в умовах чинного законодавства заходів державного нагляду (контролю) під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.
Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок), визначено процедуру проведення спеціального розслідування; обов’язки комісії; вимоги щодо зазначення в актах за
формами Н-5 і Н-1 (у разі складання) певної інформації, а також перелік документів, які долучаються до матеріалів
спеціального розслідування.
Пунктом 42 Порядку визначено обов’язки спеціальної комісії, до яких належать визначення відповідності умов праці
та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці; з’ясування обставин і причин нещасного випадку; розроблення
плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам згідно з дійсними обставинами і причинами випадку.
Перелік матеріалів спеціального розслідування визначено пунктом 50 Порядку, до яких належать у тому числі
копії приписів, розпоряджень і протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку,
виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного
випадку і під час його розслідування.
Також згідно з встановленою додатком 3 до Порядку формою акта Н-5 у розділі 2 цього акта необхідно зазначати
недоліки в організації роботи з охорони праці на підприємстві, а у розділі 4 — узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною праці та іншими органами перевірки стану охорони праці на підприємстві.
Разом з цим, пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 76-VIII), підписаного Президентом України 28.12.2014 р., встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом січня – червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта
господарювання щодо його перевірки.
Одночасно зазначаємо, що Законом № 76-VIII постанову Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» (далі — Постанова № 408), яку видано у зв’язку із запровадженням статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обмежень на проведення перевірок, не скасовано і вона є чинною.
Пунктом 2 цієї Постанови визначено, що у разі, коли перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі — КПКУ), надання дозволу
на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців не потребується.
З урахуванням вищезазначеного, з метою забезпечення об’єктивного розслідування нещасних випадків на виробництві та для запобігання подібним випадкам шляхом розроблення вичерпного плану заходів, пропонуємо застосувати наступні важелі реагування:
1. Невідкладно після утворення спеціальної комісії направити лист до органу досудового розслідування, яким
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого
статтями 271 – 273 Кримінального кодексу України, для інформування про початок роботи спеціальної комісії, надання (у разі необхідності) відповідних матеріалів і висновків, визначених Порядком, та з обґрунтованим клопотанням про винесення постанови про призначення позапланової перевірки на підприємстві, де стався нещасний випадок,
передбаченої підпунктом 4 пункту 2 статті 40 КПКУ під час здійснення слідчим процесуальних дій.
2. У разі винесення органом досудового розслідування такої постанови, забезпечити організацію та проведення
відповідної перевірки в установленому законодавством порядку, як такої, що здійснюється без дозволу Кабінету
Міністрів України відповідно до положень Постанови № 408.
3. На підставі акта перевірки у разі виявлення порушень, що потребують заборони чи обмеження виконання робіт (виробництва) або експлуатації обладнання (устаткування), звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду.
Зазначене роз’яснення прошу довести до посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду та застосовувати під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.
Заступник Голови
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Відсторонення від роботи:
підстави та правила
Трудового кодексу
Хоча і роботодавці, і працівники розуміють, що саме є відстороненням від роботи,
але у поки що чинному Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) відсутнє
визначення цього поняття. Натомість у ч. 1 ст. 73 проекту Трудового кодексу України (далі — ТК) чітко зазначено, що відсторонення від роботи полягає у тому, що
працівник тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором. Також у ТК дещо розширено перелік підстав відсторонення від
роботи та наведено докладний опис кожної з можливих ситуацій відсторонення, які
ми й розглянемо наразі.
тже, при відстороненні трудові відносини з працівником не припиняються, також не припиняється і дія трудового договору, але працівник тимчасово до роботи
не допускається.
Згідно зі ст. 46 КЗпП відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі:
— появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
— відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної
охорони;
— в інших випадках, передбачених законодавством.
У ТК, як вже було зазначено, цей перелік є
ширшим і містить наступні підстави для відсторонення від роботи:
— перебування працівника у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння
(ст. 74);
— з метою захисту населення від інфекційних
хвороб або уникнення загрози життю і здоров’ю
працівника чи інших осіб (ст. 75);
— з метою забезпечення вимог охорони праці
(ст. 76);

О
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— на час проведення службового розслідування та (або) дисциплінарного провадження
(ст. 77);
— інші підстави — наприклад, за результатами щоденних обстежень стану здоров’я відповідних категорій працівників (ст. 78).

Нетверезий стан
Відповідно до ч. 1 ст. 74 ТК, роботодавець
зобов’язаний відсторонити працівника від
роботи, якщо він перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
Якщо робота пов’язана з управлінням джерелом
підвищеної небезпеки, з небезпечними умовами праці або вимагає особливої точності, роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника
за наявності в нього залишкових ознак сп’яніння,
а також працівника, який перебуває під впливом медикаментів, якщо це може перешкоджати
виконанню роботи.

Відсторонення від роботи оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, з яким
працівник ознайомлюється негайно під підпис
(ч. 4 ст. 73 ТК).
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Якщо ж внаслідок сп’яніння працівник неспроможний адекватно і осмислено сприймати
навколишні умови, що перешкоджає оформленню відсторонення його від роботи шляхом видання наказу роботодавця (вірніше — негайному ознайомленню такого працівника з ним під
підпис), роботодавець має забезпечити складення акта про перебування працівника в такому
стані за підписами трьох очевидців (Зразок 1), а
також виведення працівника за межі підприємства і доставку до лікувально-профілактичного
закладу або місця проживання. У такому разі
наказ (розпорядження) про відсторонення працівника від роботи видається на підставі зазначеного акта, а ознайомлення працівника з цим
наказом (розпорядженням) здійснюється в перший день після повернення його на роботу (Зразок 2).
У цілому, чинне законодавство покладало на
роботодавця схожі обов’язки — адже відповідно
і до ст. 46 КЗпП у разі появи на роботі в нетверезому стані працівник повинен бути відсторонений від роботи, і згідно зі ст. 13 Закону України
«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.

№ 2694-ХІІ роботодавець повинен здійснювати
контроль за додержанням працівниками правил
охорони праці, які, звісно, не дозволяють працівнику виконувати трудові обов’язки у стані
сп’яніння.
Але деякі новації у ТК з цього приводу все ж
таки є й слід зазначити, що вони викликають
занепокоєння у роботодавців. Так, не зовсім зрозуміло покладення на роботодавця обов’язку вивести працівника, який перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння і не здатний
адекватно сприймати дійсність, за територію
підприємства і доставити його в лікувальнопрофілактичний заклад або за місцем проживання — адже виникає цілком логічне запитання, чому через безвідповідальне ставлення особи
до роботи і до свого здоров’я підприємство має
нести додаткові витрати на турботу про таких
працівників.
Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 74 ТК, на
вимогу працівника, якого відсторонено від роботи у зв’язку з алкогольним, наркотичним або
токсичним сп’янінням, а також у зв’язку з наявністю залишкових ознак такого сп’яніння чи
Зразок 1

АКТ
про появу на роботі в нетверезому стані
13.03.2015 р.

м. Київ

Ми, працівники ТОВ «Транссервіс», що нижче підписалися, а саме: Михайличенко Володимир Володимирович, начальник відділу кадрів, Коломченко Віталій Сергійович, інженер з
охорони праці, та Смоляковський Олександр Степанович, начальник ремонтного цеху, склали цей акт про те, що 13 березня 2015 року о 10 год. 30 хв. Воровченко Іванович Васильович,
слюсар з ремонту автомобілів, перебував на робочому місці у нетверезому стані. Стан алкогольного сп’яніння Воровченка І. В. підтверджується такими ознаками: різкий запах алкоголю, хитка хода, збуджений стан, тремтіння рук, нерозбірливе мовлення.
Факт вживання спиртного напою підтвердив і сам Воровченко І. В., заявивши, що випив
стакан горілки.
Від пропозиції пройти медичне обстеження та дати пояснення з приводу перебування на
роботі у нетверезому стані, Воровченко І. В. відмовився.
Начальник відділу кадрів

Михайличенко

Інженер з охорони праці

Коломченко

Начальник ремонтного цеху
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Смоляковський

В. В. Михайличенко
В. С. Коломченко
О. С. Смоляковський
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНССЕРВІС»
НАКАЗ
13.03.2015 р.

м. Київ

№ 103-п

Про відсторонення від роботи
Воровченка І. В.
13 березня 2015 року Воровченко Іван Васильович, слюсар з ремонту автомобілів, о 10
годині 30 хвилин був затриманий на території ремонтного цеху в стані алкогольного
сп’яніння. У зв’язку з цим,
НАКАЗУЮ:
1. ВОРОВЧЕНКА Івана Васильовича, слюсаря з ремонту автомобілів, 13 березня 2015
року відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.
2. Начальнику ремонтного цеху, Смоляковському О. С., до 17 березня 2015 р. з’ясувати
підстави перебування Воровченка І. В. на роботі у робочий час у стані алкогольного сп’яніння,
залежно від яких обрати вид дисциплінарного стягнення (догану або звільнення), про що
повідомити шляхом подання доповідної записки.
Підстава: 1. Акт про появу Воровченка І. В. на роботі в нетверезому стані від 13.03.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
13.03.2015 р.
16.03.2015 р.

Григоренко

Смоляковський
Воровченко

перебуванням працівника під впливом медикаментів, що може перешкоджати належному
виконанню роботи, яка потребує особливої
точності, роботи, пов’язаної з управлінням
джерелом підвищеної небезпеки чи з небезпечними умовами праці, роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення медичного
огляду працівника з отриманням відповідного
висновку. Якщо медичним висновком не підтверджуються обставини, що стали підставою для відсторонення працівника від роботи, роботодавець зобов’язаний виплатити
працівникові середню заробітну плату за
час відсторонення.
Таким чином, фактично роботодавця зобов’язують на вимогу працівника, який відсторонений від роботи у зв’язку з алкогольним, наркотичним або токсичним сп’янінням, забезпечити
проведення медичного огляду з отриманням від-
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Л. Д. Григоренко

О. С. Смоляковський
І. В. Воровченко

повідного висновку. За таких обставин, можливість зловживання цією нормою на практиці з
боку працівників очевидна — адже у випадку,
якщо роботодавець не зможе забезпечити витрати на доставку працівника в медичну установу і, відповідно, не отримає медичного висновку
про сп’яніння, працівник може оскаржити своє
відсторонення від роботи і отримати відповідну
компенсацію.

Відсторонення від роботи працівника внаслідок
його перебування у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, здійснюється
без збереження заробітної плати, крім випадків,
коли стан сп’яніння був наслідком впливу виробничих факторів або медикаментів, прийнятих
як засіб лікування (ч. 3 ст. 74 ТК).
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Захист від інфекційних хвороб
Положення ст. 75 ТК присвячені відстороненню працівника від роботи з метою захисту населення від інфекційних хвороб або уникнення
загрози життю і здоров’ю працівника чи інших
осіб. Так, працівник, який є бактеріоносієм
або перебував у контакті з інфекційними
хворими і не може продовжувати роботу, передбачену трудовим договором, у разі неможливості тимчасового переведення на
іншу роботу або відмови від переведення на
іншу роботу підлягає відстороненню від роботи на вимогу відповідних посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби. На час відсторонення працівник має право
на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Працівники, які відповідно до законодавства
підлягають обов’язковому профілактичному
щепленню проти інфекційних хвороб, і працівники, які зобов’язані періодично проходити медичний огляд, у разі ухилення від профілактичного
щеплення (крім випадків наявності медичних
протипоказань) або медичного огляду відсторонюються від роботи без збереження заробітної
плати (ч. 2 ст. 75 ТК).

У разі подальшого ухиляння від профілактичного щеплення або медичного огляду працівник
підлягає звільненню з роботи відповідно до
ст. 94 ТК (на підставі виявленої невідповідності
працівника займаній посаді або виконуваній
роботі) і без дотримання вимоги про попередження про наступне звільнення.
Якщо ж у разі виявлення в результаті медичного огляду невідповідності стану здоров’я працівника виконуваній роботі та якщо продовження
роботи створює загрозу поширення інфекційних
хвороб або є небезпечним для життя і здоров’я
працівника чи інших осіб, працівник має бути
відсторонений від роботи до вирішення питання
про його переведення на іншу роботу або звільнення. У таких випадках за працівником зберігається середня заробітна плата на весь час відсторонення, а у разі прийняття рішення про

10

наступне звільнення, воно також проводитиметься за ст. 94 ТК без дотримання вимоги про
попередження про наступне звільнення.
Хоча у КЗпП відсутня вказівка щодо такої підстави відсторонення від роботи як ухилення від
профілактичного щеплення, але у чинному законодавстві вона все ж таки є. Так, положення
ст. 7 і ст. 42 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII (далі —
Закон № 4004) покладають на підприємства,
устано-ви, організації обов’язок за поданням
відпо-відних службових осіб державної санітарноепідеміологічної служби усувати від роботи осіб,
які ухиляються від обов’язкового щеплення проти інфекції. При цьому ст. 7 Закону № 4004 передбачає встановлення Міністерством охорони
здоров’я України переліку інфекцій, щеплення
проти яких є обов’язковими для всіх громадян, а
ст. 26 цього ж Закону — переліку працівників, які
у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної роботи підлягають обов’язковим профілактичним щепленням від інших захворювань.
Стаття 12 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р.
№ 1645-III (далі — Закон № 1645) відносить до
компетенції Кабінету Міністрів України затвердження переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, а також передбачає
можливість відсторонення від роботи осіб, які
відмовляються чи ухиляються від обов’язкових
профілактичних щеплень. Перелік інфекційних
хвороб, щеплення проти яких є обов’язковими,
встановлено у ст. 12 Закону № 1645. При цьому
профільне Міністерство вправі доповнювати перелік інфекційних хвороб, щеплення проти яких
є обов’язковими. У разі, якщо відсторонення від
роботи при цьому обумовлене виною чи бездіяльністю працівника, час відсторонення оплаті
не підлягає відповідно до ч. 4 ст. 113 КЗпП.

Забезпечення вимог охорони праці
Згідно з ч. 1 ст. 76 ТК, роботодавець зобов’язаний відсторонити від роботи без
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збереження заробітної плати працівника,
який порушує вимоги охорони праці, не застосовує встановлені нормами засоби індивідуального чи колективного захисту та/або
який не пройшов інструктаж (навчання, перевірку знань) з питань охорони праці чи пожежної безпеки, якщо роботодавцем створено умови для забезпечення та проведення
відповідного навчання у встановлений законодавством строк.
За наявності достатніх підстав вважати, що
продовження роботи працівником, який під час
перевірки виявив незадовільні знання з охорони
праці чи пожежної безпеки, може спричинити
шкоду життю або здоров’ю людей, самому працівникові, довкіллю, майну власника або інших
осіб, роботодавець може відсторонити працівника
від роботи до повторної перевірки знань. У разі
виявлення під час повторної перевірки незадовільних знань з питань охорони праці чи пожежної безпеки працівник відсторонюється від
роботи без збереження заробітної плати.
Так само і за чинним законодавством відстороненню від роботи підлягають працівники, які
ухиляються (відмовляються) від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та
протипожежної безпеки. Такий захід наразі
може бути застосований до працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або
там, де необхідний професійний відбір. Відсторонення від роботи працівників, які ухиляються
від навчання, інструктажу і перевірки знань з
охорони праці та протипожежної безпеки, провадиться без збереження заробітної плати.
Слід зазначити, що строк відсторонення не
повинен бути непомірно великим. Якщо працівник усуне перешкоди для допуску до роботи
(пройде курс навчання, інструктажу, здасть відповідний іспит), йому відразу ж повинна бути
надана можливість продовження роботи. Якщо
ж він не усуне причин, які стали підставою для
відсторонення, він може бути звільнений з роботи як порушник трудової дисципліни. Оскільки
реальним у цьому випадку є застосування тільки п. 3 ст. 40 КЗпП, працівникові варто оголосити догану з додержанням встановленого порядку, ознайомити з наказом про накладення
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стягнення і лише потім вирішити питання про
звільнення з урахуванням поведінки працівника
після застосування стягнення.
Відповідно до ч. 2 ст. 76 ТК, якщо законодавством установлено обов’язок працівника мати
під час виконання трудових обов’язків документ,
що підтверджує наявність необхідної для виконання цієї роботи кваліфікації та допуску до неї,
працівник відстороняється від роботи до
пред’явлення відповідного документа роботодавцеві. Наприклад, підставою для відсторонення від роботи може бути відсутність документа,
який надає право на керування транспортним
засобом або іншим механізмом чи на виконання інших робіт. Так, згідно зі ст. 16 Закону України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р.
№ 3353-XII, водій транспортного засобу при керуванні ним зобов’язаний мати при собі посвідчення, яке підтверджує право на керування
транспортним засобом. За відсутності такого
посвідчення роботодавець не вправі допускати
водія до виконання трудових обов’язків і має
відсторонити водія від роботи. Оскільки відсторонення в цьому випадку є невиконання працівником свого трудового обов’язку, відсторонення
проводиться без збереження заробітної плати.
Аналогічні норми поширюються і на морський
та повітряний транспорт.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони праці та його органів на місцях мають
право давати роботодавцю приписи про відсторонення від роботи працівників, які порушують
вимоги законодавства про охорону праці.

На час відсторонення від роботи з метою забезпечення вимог охорони праці, працівник має
право на збереження середньої заробітної плати за умови, якщо порушення, що були підставою для відсторонення, сталися не з його вини
(ч. 4 ст. 76 ТК).

Інші підстави
Також у ст. 77 ТК передбачена можливість
відсторонити працівника від роботи на час
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проведення службового розслідування і дисциплінарного провадження. Але це можливо лише за
наявності достатніх підстав вважати, що виконання таким працівником трудових обов’язків може
загрожувати життю та здоров’ю людей, спричинити шкоду вихованню дітей та молоді, майну роботодавця або інших осіб, порушувати нормальну
роботу юридичної особи, та в інших випадках,
передбачених законом. За час відсторонення від
роботи відповідно до цієї статті за працівником
зберігається середня заробітна плата.
Утім, і на підставі чинного законодавства роботодавець або уповноважений ним керівник
може видати наказ про проведення службового
розслідування й обмежити на період його проведення повноваження працівника, діяльність
якого розслідують (див. Додаток). Такий наказ
обов’язкового доводять до відома працівника під
підпис, а у разі відмови від підпису — складають
відповідний колегіальний акт. Тобто фактично
це є відстороненням від роботи зі збереження заробітної плати. У подальшому на підставі матеріалів службового розслідування працівник може
бути або допущений до роботи, або звільнений.
Законами можуть установлюватися й інші
підстави відсторонення працівників від роботи
із збереженням заробітної плати, без такого збереження або з відшкодуванням втраченої працівником заробітної плати за час відсторонення
в порядку, встановленому законом.
Незалежно від підстав відсторонення від
роботи, наслідком цього у підсумку може бути

З метою забезпечення громадської безпеки,
охорони життя і здоров’я людей, запобігання
аваріям та катастрофам законодавством може
передбачатися щоденне обстеження стану
здоров’я відповідних категорій працівників та
відсторонення працівників від роботи за результатами такого обстеження (ч. 1 ст. 78 ТК).

або звільнення працівника, або його повернення до роботи. Так, у ч. 1 ст. 79 ТК прямо зазначено, що якщо працівника, відстороненого
від роботи, не звільнено з роботи відповідно
до закону, він має право бути допущеним до
роботи після усунення підстав, з якими пов’язувалося відсторонення працівника від
роботи.
Про допуск працівника до роботи видається
наказ (розпорядження) роботодавця. Утім,
його видання не буде потрібно, якщо у наказі
роботодавця про відсторонення працівника від
роботи було визначено строк відсторонення —
тоді після настання відповідного строку відсторонення автоматично припиняється без видання додаткового наказу про допуск працівника
на роботу.

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

Апеляційний суд Черкаської області
УХВАЛА
(Витяг)
26 лютого 2015 року

м. Черкаси

Колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Черкаської області,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу громадянина Ш. на рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 8 грудня 2014 року по справі за позовом
громадянина Ш. до Приватного підприємства «Медіт-Сервіс» (далі — ПП «Медіт-Сервіс»),
громадянина С. про визнання дій протиправними, визнання наказу недійсним та стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу,
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Додаток. Продовження
встановила:
У вересні 2014 року громадянин Ш. звернувся до суду з вказаним позовом до відповідачів, посилаючись на те, що з 2009 року він перебуває у трудових відносинах з ПП «МедітСервіс» в якості водія автобуса. Трудовий договір ним укладений на невизначений термін.
15 вересня 2014 року директором підприємства, громадянином С., був виданий наказ № 60
про відсторонення його від роботи з 15 вересня по 16 вересня 2014 року за некоректну поведінку на маршруті (бійка на робочому місці). Позивач вважає даний наказ незаконним, а
викладені у наказі підстави для відсторонення його від роботи не обґрунтованими та надуманими. Крім того, зазначений наказ був сфальсифікований, оскільки при зустрічі з громадянином С. 15 і 16 вересня 2014 року даного наказу не було.
Тому позивач просив визнати дії громадянина С. щодо видання наказу від 15 вересня
2014 року № 60 про його відсторонення протиправними, визнати наказ недійсним, визнати
15 і 16 вересня 2014 року часом вимушеного прогулу та стягнути з відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 8 грудня 2014 року у задоволенні
позовних вимог відмовлено.
Не погоджуючись з рішенням суду, громадянин Ш. подав апеляційну скаргу в якій просив
його скасувати та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, вважаючи, що рішення ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права,
без повного та всебічного вивчення матеріалів справи.
Заслухавши сторони, дослідивши матеріали справи та перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах позовних вимог та доводів апеляційної
скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.
Відповідно до ст. 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає
рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням
вимог матеріального і процесуального права.
Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише
формальних міркувань.
Як вбачається з матеріалів справи 15 вересня 2014 року директором ПП «Медіт-Сервіс»
був виданий наказ № 60 про відсторонення позивача від роботи з 15-го по 16 вересня
2014 року за некоректну поведінку на маршруті (бійку на робочому місці). Цей наказ був
виданий з метою встановлення всіх обставин інциденту та забезпечення трудової та виробничої дисципліни і враховував всі обставини, які були відомі на той момент, а саме інформації працівників про бійку.
Статтею 46 КЗпП України допускається відсторонення працівників від роботи власником
або уповноваженим ним органом у випадках, передбачених законодавством.
Відповідно до ст. 141 КЗпП власник або уповноважений ним орган повинен правильно
організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці,
забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про
працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
Рішенням апеляційного суду Черкаської області від 17 лютого 2015 року підтверджена
дійсність наказу № 60 від 15.09.2014 року. Цим же рішенням також встановлено, що роботодавцем дотриманий порядок ознайомлення з виданим наказом про відсторонення від
роботи та те, що громадянин Ш. знав про рішення власника підприємства.
Це спростовує доводи апеляції про те, що оспорений наказ був сфальсифікований.
Згідно з ч. 3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній,
господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при
розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено
ці обставини.
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Додаток. Закінчення
Тому суд апеляційної інстанції обмежений висновками вказаного вище рішення суду по
іншій справі.
Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що вказаним вище наказом апелянта було
відсторонено від роботи на два дні для проведення розслідування по факту бійки на маршруті. Останній працював водієм маршрутного таксі.
Пунктом 4 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950, передбачена можливість проведення
розслідування з відстороненням особи від роботи на певний час.
Приймаючи до уваги, що робота позивача була пов’язана зі щоденним перевезенням пасажирів маршрутного таксі, з метою збереження життя та здоров’я пасажирів, колегія суддів
вважає можливим застосувати аналогію права і приходить до переконання, що у власника підприємства були всі законні підстави тимчасово відсторонити працівника від роботи до проведення розслідування по факту вчиненого правопорушення та з’ясування всіх обставин справи.
За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що доводи апеляційної скарги
непереконливі і не дають підстав для скасування або зміни рішення суду першої інстанції.
Керуючись статтями 303, 307, 308, 314, 315 ЦПК України, колегія суддів
ухвалила:
Апеляційну скаргу громадянина Ш. — відхилити.
Рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 8 грудня 2014 року — залишити без
змін.
РЕКЛАМА
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Демобілізація працівників:
що потрібно знати кадровикам
Наразі минув рік після видання Президентом України Указу «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303/2014 (далі — Указ № 303/2014), на підставі
якого була проведена перша хвиля мобілізації, аби забезпечити територіальну цілісність держави в умовах загострення соціально-політичної ситуації у східних областях України. Майже на кожному підприємстві було мобілізовано хоча б одного
працівника, а згідно з п. 4 Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»
від 14 січня 2015 р. № 15/2015 (далі — Указ № 15/2015), у період з 18 березня по
1 травня 2015 року відбуватиметься звільнення в запас (демобілізація) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий
період відповідно до Указу № 303/2014. Отож, на сьогодні для кадровиків є вкрай
актуальним питання повернення працівників, які виконали свій конституційний
обов’язок щодо захисту Вітчизни та були демобілізовані, на свої робочі місця.

Гарантія щодо збереження
робочого місця
Відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII (далі — Закон № 2232) і «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня
1991 р. № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543XII, надаються гарантії та пільги відповідно до
цих законів. За працівниками, призваними на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на
військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного
стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються
місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, в яких вони працювали
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на час призову, незалежно від підпорядкування
та форми власності. Виплата таких компенсацій
із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України (далі — КМУ).
Аналогічну норму містить і п. 2 ст. 39 Закону
№ 2232.
Тобто, зазначені нормативні акти встановлюють гарантії забезпечення попередньою роботою осіб, залучених до виконання військових
обов’язків під час мобілізації.
Крім того, встановлена заборона на звільнення за п. 3 ст. 36 КЗпП працівника, призваного на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного
року.
Отже, у разі призову працівника на військову
службу у зв’язку з мобілізацією його потрібно
було увільнити від роботи із збереженням місця
роботи (посади) і середнього заробітку.
Слід зазначити, що робоче місце зберігається за працівником лише за наявності документів, які підтверджують призов під час мобілізації.
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Документом, який підтверджує призов та проходження військової служби військовослужбовцем
у особливий період, а також підтверджує призов
під час мобілізації резервістів та військовозобов’язаних, є військовий квиток, в якому у відповідних розділах здійснюються службові відмітки
(лист Міністерства оборони України від 21 серпня
2014 р. № 322/2/7142).
Форма військового квитка визначена Указом
Президента України «Про Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток
офіцера запасу» від 25 травня 1994 р. № 263/94.
Також документами, які підтверджують призов військовозобов’язаних на військову службу
під час мобілізації, можуть бути довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу,
видана військовим комісаріатом або військовою
частиною, а для резервістів — витяг із наказу або
довідка про зарахування до списків військової
частини, які видаються військовою частиною.
Як вже було зазначено, Указом № 15/2015 передбачено проведення у період з 18 березня по
1 травня 2015 року звільнення в запас (демобілізацію) військовослужбовців, які були призвані
на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу № 303/2014.
Цим самим Указом доручено Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ
України, Службі безпеки України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України провести звільнення військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на
особливий період відповідно до Указу № 303/
2014, у визначені терміни, але не пізніше ніж за
10 діб до закінчення однорічного строку їх перебування на військовій службі, та перевезення
звільнених військовослужбовців до місць проживання (перебування).

Визначення дати повернення на роботу
Після призову під час мобілізації військовозобов’язаний набуває статусу військовослужбовця.
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Згідно з ч. 7 ст. 23 Закону № 2232 строк військової служби в календарному обчисленні для
військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, встановлюється до закінчення
особливого періоду або до оголошення рішення
про демобілізацію.
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону № 2232 закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця
зі списків особового складу військової частини
(військового навчального закладу, установи
тощо) у порядку, встановленому положеннями
про проходження військової служби громадянами України.
Тобто, останнім днем проходження військової служби є день, коли військовослужбовця
виключили зі списків особового складу військової частини (згідно з наказом військової
частини про звільнення з військової служби) і
приступити до роботи працівник повинен наступного після нього робочого дня. Зазвичай,
ускладнень при цьому не виникає, оскільки, як
правило, дата звільнення з військової служби визначається з урахуванням часу, необхідного демобілізованому для того, щоб дістатися до місця
проживання.
Документом, що підтверджуватиме звільнення з військової служби, буде військовий квиток з
відміткою про демобілізацію із зазначенням дати
та номеру наказу командира військової частини
про звільнення в запас (демобілізацію).

Документальне оформлення
Як вже зазначалося вище, за працівниками,
призваними на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада і компенсується з
бюджету середній заробіток на підприємстві, де
вони працювали на час призову, незалежно від
підпорядкування та форми власності, але не
більше одного року.
Після звільнення з військової служби працівник може одразу звернутись до роботодавця з
заявою про те, що він приступає до виконання
своїх трудових обов’язків (Зразок 1). Після отримання такої заяви відділу кадрів необхідно під-
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готувати наказ про вихід працівника на роботу
у зв’язку з демобілізацією (Зразок 2).
Від редакції.
Для зручності кадрового обліку працівник може написати рекомендовану автором статті заяву щодо повернення на роботу, проте законодавство цього не вимагає — адже підтвердженням факту демобілізації є
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відмітка у військовому квитку, яку вносить військкомат
за місцем проживання особи на підставі наказу військової частини, де проходив службу військовозобов’язаний.
Таким чином, найголовніше, що повинен надати роботодавцеві демобілізований працівник — це військовий квиток з відміткою про демобілізацію, і саме він, а не заява,
має бути вказаний у наказі про вихід працівника на роботу як підстава для його видання.
Зразок 1
Директору ТОВ «Медікал»
Котенку С. С.
лікаря-хірурга
Якименка Івана Васильовича

Заява
Повідомляю Вас про те, що у зв’язку зі звільненням у запас з військової служби (демобілізацією) я приступаю до роботи 31.03.2015 р..

30.03.2015 р.

Якименко

І. В. Якименко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ»
НАКАЗ
30.03.2015 р.

м. Кіровоград

№ 87-п

Про вихід на роботу
Якименка І. В. у зв’язку
зі звільненням у запас
У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби (демобілізацією) на підставі Указу
Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015,
НАКАЗУЮ:
ЯКИМЕНКУ Івану Васильовичу, лікарю-хірургу, приступити до виконання обов’язків,
передбачених посадовою інструкцією, з 31.03.2015 р..
Підстава: військовий квиток МО № 345610, виданий Бобринецьким РВК Кіровоградської
області 15.09.1997 р..
Директор

Котенко

С. С. Котенко

З наказом ознайомлений:
30.03.2015 р.

Якименко

І. В. Якименко
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Якщо на посаду мобілізованого на час його
відсутності був прийнятий інший працівник за
строковим трудовим договором, то необхідно
видати наказ про звільнення такого працівника
на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП (Зразок 3). Законодавством про працю не встановлений обов’язок
роботодавця попереджувати працівника про
майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням
строку договору, але наказ про звільнення слід
видати хоча б за день до того, як звільнений у
запас працівник приступить до роботи — інакше дія строкового трудового договору вважатиметься продовженою на невизначений строк
згідно з ч. 1 ст. 391 КЗпП.

У разі відсутності працівника
Положення ч. 3 ст. 119 КЗпП зобов’язують роботодавця зберігати місце роботи, посаду і середній заробіток за мобілізованим працівником
лише протягом року.
Але що ж робити у випадку, коли рік з дати
мобілізації працівника вже минув, а він так і не

приступив до виконання своїх посадових обов’язків?
Насамперед, необхідно з’ясувати причину відсутності працівника — адже це може бути, наприклад, лікування після отриманих поранень,
хвороба чи взагалі перебування у полоні. До
того часу, поки причини відсутності не будуть
встановлені, у табелі обліку робочого часу варто
ставити відмітку «НЗ» або цифровий код «28»
(неявки з нез’ясованих причин). В майбутньому,
якщо буде з’ясовано причину відсутності працівника, можна внести коригування до табелю.
Хоча права звільнити працівника до моменту
встановлення причини його відсутності роботодавець не має, але у зв’язку зі спливом одного
року з дня мобілізації працівника слід перестати
нараховувати йому середній заробіток, про що
необхідно видати відповідний наказ (Зразок 4).
Звісно, роботодавець має вжити належних заходів, аби з’ясувати, чому працівник не приступив
до роботи після спливу річного строку з дня його
мобілізації, — за інформацією можна звернутися
Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ»
НАКАЗ
30.03.2015 р.

м. Кіровоград

№ 88-п

Про звільнення
Родіонова В. Р.
У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби (демобілізацєю) та виходом на роботу Якименка І. В.,
НАКАЗУЮ:
1. РОДІОНОВА Валентина Ростиславовича, лікаря-хірурга, звільнити 30.03.2015 р. у
зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України.
2. Бухгалтерії виплатити Родіонову В. Р. грошову компенсацію за 18 календарних днів
невикористаної щорічної основної відпустки.
Підстави: 1. Трудовий договір з Родіоновим В. Р. від 30.06.2014 р. № 25.
2. Наказ про вихід на роботу Якименка І. В. у зв’язку зі звільненням у запас від
30.03.2015 р. № 87-п.
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З наказом ознайомлений:
30.03.2015 р.

Родіонов

В. Р. Родіонов
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ»
НАКАЗ
01.04.2015 р.

м. Кіровоград

№ 89-п

Про припинення
нарахування та виплати
середнього заробітку
Васильчуку М. П.
У зв’язку зі збігом одного року з дати мобілізації, відповідно до ст. 119 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
Бухгалтерії припинити нарахування та виплати середнього заробітку ВАСИЛЬЧУКУ Миколі Петровичу, лікарю-невропатологу, з 02.04.2015 р..
Контроль за виконанням цього наказу покладаю на головного бухгалтера, Демченко
Катерину Вікторівну.
Підстава: наказ про увільнення Васильчука М. П. від роботи на період військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період від 01.04.2015 р. № 97-п.
Директор
З наказом ознайомлена:
01.04.2015 р.

Котенко

Демченко

до родичів, військового комісаріату, який призвав
працівника на військову службу, військової частини тощо.

Продовження служби за контрактом
Так, однією з причин відсутності на роботі
працівника, з дня мобілізації якого вже минув
рік, може бути продовження ним військової
служби у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом і у такому випадку працівника теж не можна звільнити.
Таким чином, ч. 4, якою у січні поточного
року було доповнено ст. 119 КЗпП, поширила
соціальний захист, передбачений для мобілізованих працівників на особливий період, але не
більше року, на військовослужбовців, які продовжують службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до їх фактичної
демобілізації.
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За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають
звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову
службу за контрактом, зберігаються місце роботи
(посада), середній заробіток на підприємстві незалежно від підпорядкування та форми власності,
більше ніж на один рік (ч. 4 ст. 119 КЗпП).
Від редакції.
Але, аби продовжувати нараховувати і виплачувати
працівникові середній заробіток після спливу річного
строку з дня його мобілізації, необхідно переконатися,
що працівник дійсно залишився служити за контрактом.
Для отримання підтвердження цьому поки є лише єдиний спосіб — це звернення з письмовим запитом до
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військкомату за місцем проживання працівника (відповідно до п. 9 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2013 р. № 389,
військові комісаріати здійснюють розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до їх компетенції).
Позитивна відповідь військкомату (тобто, що працівник
дійсно продовжує службу за контрактом) буде підставою для прийняття рішення щодо подальшого збереження місця роботи (посади) та виплати середнього
заробітку такому працівникові, негативна ж стане під-

ставою для припинення нарахування і виплати середнього заробітку, але змусить продовжувати пошуки
причин, чому демобілізованого працівника і досі немає
на роботі. У разі отримання підтвердження того, що мобілізований працівник продовжує служити за контрактом, необхідно видати відповідний наказ про збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку
такому працівникові (Зразок 5). Підставою для видання
зазначеного наказу буде відповідь військкомату на
звернення роботодавця (або витяг з відповідного наказу військкомату).
Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ»
НАКАЗ
02.04.2015 р.

м. Кіровоград

№ 90-п

Про увільнення від роботи
Соколенка П. І.
Відповідно до ч. 4 ст. 119 КЗпП,
НАКАЗУЮ:
СОКОЛЕНКА Петра Івановича, заступника головного бухгалтера, вважати таким, що продовжує військову службу за контрактом на період мобілізації, зі збереженням місця роботи
(посади) та середнього заробітку до його фактичної демобілізації.
Підстава: лист військкомату Шевченківського району м. Києва від 31.03.2015 р. № 1134/03.
Директор

Котенко

Визнання працівника
безвісно відсутнім
Якщо ж від працівника тривалий час не має
звісток і роботодавець вжив усі можливі заходи,
щоб його розшукати (опитав родичів та знайомих працівника, звернувся до військкомату й
отримав відповідь, що працівника було демобілізовано, подав відповідну заяву до міліції тощо),
але усі спроби виявилися марними, то працівника можна буде визнати безвісно відсутнім у судовому порядку.
Порядок визнання фізичної особи безвісно
відсутньою встановлений главою 4 розділу IV
Цивільного процесуального кодексу України.
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Фізична особа може бути визнана судом безвісно
відсутньою, якщо протягом одного року в місці її
постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. У разі неможливості встановити
день одержання останніх відомостей про місце перебування особи, початком її безвісної відсутності
вважається перше число місяця, що йде за тим, у
якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць — перше січня наступного року (ст. 43 Цивільного кодексу України).
Правовою підставою припинення трудового
договору з працівником, який зник, буде рішення
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суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Після отримання відповідного рішення суду
слід видати відповідний наказ про розірвання
трудового договору з працівником (Зразок 6).
Від редакції.
Зверніть увагу, що дата наказу про припинення трудового договору не співпадатиме ані з датою, з якої працівника визнано безвісно відсутнім, ані з датою відповідного судового рішення, оскільки цей наказ складається
лише на підставі рішення суду про визнання фізичної
особи безвісно відсутньою (тобто коли рішення суду набуде законної сили та буде отримано підприємством). А
у наказі про припинення трудових відносин з визнаним
безвісно відсутнім працівником датою припинення трудового договору буде не дата видання судового рішення,
а дата, з якої суд визнає особу безвісно відсутньою (тобто цілком ймовірно, що різниця між датою видання наказу та датою припинення трудових відносин з працівником буде навіть у декілька років).
Згідно з роз’ясненнями, викладеними у листі
Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо заповнення трудової книжки у випадку смерті працівника» від 31 грудня 2010 р.
№ 284/06/186-10, у випадку визнання праців-
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ника безвісно відсутнім, у трудовій книжці цього працівника у розділі «Відомості про роботу»
слід зробити запис «Роботу припинено у зв’язку
з визнанням судом особи безвісно відсутньою».
Як і інші відомості про роботу, цей запис супроводжується зазначенням його порядкового номеру, дати припинення трудового договору і посиланням на дату і номер наказу про припинення
трудового договору (дата якого буде визначена
у судовому рішенні) (за аналогією з п. 4.3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58).

Пільги для учасників АТО
Військовослужбовці, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції (далі —
АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО у
районах її проведення, згідно з п. 19 ст. 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551) визнаються
Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ»
НАКАЗ
27.04.2016 р.

м. Кіровоград

№ 132-п

Про припинення
трудового договору
з Васильчуком М. П.
НАКАЗУЮ:
Припинити з ВАСИЛЬЧУКОМ Миколою Петровичем, лікарем-невропатологом, трудовий
договір 01.04.2015 р. у зв’язку з визнанням судом його безвісно відсутнім.
Підстава: рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 16.04.2016 р. № 404/
11102/13-ц.
Директор
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— пільги зі сплати податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.
Порядок надання статусу учасника бойових
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її
проведення, затверджено постановою КМУ від
20 серпня 2014 р. № 413 (далі — Порядок № 413).
Відповідно до п. 5 Порядку № 413, рішення про
надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових
дій (далі — Міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО (адреса служби:
м. Київ, пров. Музейний, 12, тел..: (044) 281-08-50,
(044) 281-08-48). Документи, на підставі яких
Міжвідомча комісія прийматиме рішення про
надання особі статусу учасника бойових дій, подає не сама особа, а командир військової частини (або начальник підрозділу), де особа проходила службу. Утім, якщо командир військової
частини не подає документи, необхідні для отримання особою статусу учасника бойових дій,
вона може самостійно звернутися до Міжвідомчої комісії (п. 8 Порядку № 413).
Ірина ПРИМАК,
юрист

РЕКЛАМА

учасниками бойових дій у порядку, встановленому КМУ .
Після підтвердження працівником статусу
учасника бойових дій (тобто після отримання
працівником відповідного посвідчення), роботодавець зобов’язаний надавати йому певні
пільги, передбачені законодавством.
Так, згідно зі ст. 12 Закону № 3551, учасники
бойових дій мають право, зокрема, на:
— безоплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування (порядок надання путівок, розмір та
порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються КМУ);
— виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої
заробітної плати незалежно від стажу роботи;
— використання чергової щорічної відпустки
у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;
— переважне право на залишення на роботі
при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 2 березня 2015 р. № 295/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 2015 р. за № 251/26696

Видавник:
Міністерство юстиції України

Набув чинності:

Про затвердження Порядку виконання архівними установами
запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів
та оформлення архівних довідок (копій, витягів)

13 березня 2015 року

Остання редакція:
2 березня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок виконання архівними
установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та
оформлення архівних довідок
(копій, витягів), в якому встановлено основні вимоги щодо
процедури виконання соціально правових та інших запитів
осіб на підставі архівних документів.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних
осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), що
додається.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493
«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
архівної служби України

П. Петренко

Т. І. Баранова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
2 березня 2015 р. № 295/5

ПОРЯДОК
виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі
архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)
I. Загальні положення
1. Цей Порядок установлює основні вимоги до виконання соціально-правових запитів
юридичних та фізичних осіб, інших видів запитів, визначених підпунктом 4.2 пункту 4 розділу VI Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції
України від 08 квітня 2013 року № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10
квітня 2013 року за № 584/23116, на підставі архівних документів та оформлення архівних
довідок, копій або витягів з документів.
2. Дія цього Порядку поширюється на центральні державні архіви, галузеві державні
архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, місцеві державні архівні установи,
архівні установи органів місцевого самоврядування, архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек, архівні підрозділи державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій (далі —
архіви).
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3. Запит фізичної особи може стосуватися самого(ї) заявника (заявниці), осіб, що перебувають на його (її) утриманні, під опікою або піклуванням, його (її) померлої(го) дружини
(чоловіка), близьких родичів (батьків, дітей, сестер, братів, баби, діда та ін.).
4. Надання документної інформації за запитами юридичних та фізичних осіб здійснюється
шляхом складання і надсилання інформаційних документів, види яких визначено підпунктом
4.3 пункту 4 розділу VI Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 квітня 2013 року № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116.
Усі види інформаційних документів надаються фізичним або юридичним особам із застереженням, що вони не можуть бути розмножені (повністю чи у витягах), в інший спосіб
тиражовані або включені до інформаційних мереж, баз даних без дозволу архіву, який надав
інформаційні документи, або Державної архівної служби України.
Інформаційні документи надсилаються фізичним або юридичним особам разом із супровідним листом.
5. Графік особистого прийому громадян доводиться до відома громадян шляхом розміщення на інформаційних стендах у вестибюлі архіву, на офіційному веб-сайті архіву, публікації у засобах масової інформації.
II. Порядок виконання запитів
1. Виконання запитів юридичних та фізичних осіб (далі — запити) здійснюється у строки,
встановлені законодавством, і контролюється керівництвом архіву.
Виконання запитів в архіві організовується за наявності в запиті найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації.
2. Запити розглядаються керівництвом архіву, направляються на виконання до відповідного структурного підрозділу або безпосередньо виконавцю і виконуються на підставі оригіналів документів та друкованих видань, що зберігаються в архіві.
3. Під час виконання архівом повторних запитів перевіряється відповідність змісту раніше
виданої архівної довідки відомостям, що є в документах, і у випадку виявлення додаткових
відомостей архів включає їх до змісту архівної довідки, що видаватиметься повторно.
III. Оформлення архівних довідок, копій і витягів
1. Архівні довідки про підтвердження трудового стажу оформлюються лише за той період роботи, відомості про який є в документах архіву. При цьому зазначаються точна назва
посади, яку обіймала фізична особа, і період її роботи на цій посаді. Відомості про роботу в
різних установах надаються в одній довідці.
Підставою для оформлення архівної довідки про підтвердження трудового стажу є накази (за відсутності наказів з особового складу можуть бути використані накази з основної
діяльності), особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які
містять відмітки про періоди роботи.
Наявні в особових справах аркуші з обліку кадрів, анкети, автобіографії, власноручно заповнені фізичною особою, на яких відсутні відмітки відділу кадрів про перевірку наведених
у них відомостей за оригіналами документів або довідками, не можуть бути підставою для
оформлення архівних довідок про підтвердження трудового стажу.
2. До архівної довідки для призначення пенсії або перерахунку пенсії включаються відомості, визначені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада
2005 року № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за
№ 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 7 липня
2014 року № 13-1).
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Архівна довідка про заробітну плату оформлюється на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату.
Розмір заробітної плати в архівній довідці зазначається в грошових одиницях, що діяли
в період, за який витребується інформація. Дані зазначаються окремо за кожен місяць конкретного року. Розрахунок середньомісячного та середньорічного заробітку архівом не
проводиться.
У випадках, коли архів не має можливості видати архівну довідку про заробітну плату з
розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, він видає архівну довідку, що відповідає даним, наявним в архівних фондах.
Виписки зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій
та рухів, громадських об’єднань, показання свідків не можуть бути підставою для оформлення архівних довідок про заробітну плату.
3. Архівні довідки про військову службу, у тому числі у складі діючої армії в період бойових дій, під час виконання інтернаціонального обов’язку, оформлюються галузевим державним архівом Міністерства оборони України та територіальними архівними відділами галузевого державного архіву Міністерства оборони України.
4. Підставою для оформлення архівних довідок про освіту є відомості про періоди навчання та закінчення навчального закладу за місцем навчання.
За відсутності в документах архіву відомостей про закінчення навчального закладу в
архівній довідці зазначається інформація про тривалість навчання в навчальному закладі у
відповідні роки, закінчення повного навчального періоду (курсу, класу) або окремих його
етапів.
Зважаючи на зміст запиту, архівна довідка про освіту може містити відомості з документа про освіту та з додатка до нього.
Відомості про навчання в різних закладах надаються в одній довідці.
5. До архівної довідки про участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС включаються відомості про військову частину, в складі якої фізична особа брала участь у ліквідації аварії,
населений пункт чи об’єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, період (періоди) роботи або проживання на цих територіях, інші наявні в документах
відомості.
6. Підставою для оформлення архівних довідок про нагородження є списки нагороджених, офіційно затверджені державними органами, а також накази та списки, підписані керівником юридичної особи, що мають посилання на відповідний наказ.
7. Підставою для оформлення архівних довідок про нещасні випадки на виробництві,
лікування є акти про нещасні випадки, книги обліку і реєстрації аварій, катастроф, нещасних
випадків та документи з розслідування їх причин.
8. Архівні довідки, копії і витяги (виготовлені засобами друку) оформлюються на бланку
архіву із зазначенням назви документа («Архівна довідка», «Архівна копія», «Архівний витяг»), засвідчуються підписом керівника архіву (архівні довідки — також підписом начальника відповідного структурного підрозділу) і гербовою печаткою архіву.
На період відсутності начальника відповідного структурного підрозділу архівні довідки
підписує працівник архіву, на якого покладено виконання обов’язків начальника.
9. Текст архівних довідок повинен відповідати суті запиту і не повинен містити зайвих
слів. При вміщенні в архівну довідку витягів з документів вони обов’язково беруться в лапки.
Найменування організації (установи, підприємства), в якій працювала або навчалася фізична особа, в тексті архівної довідки наводиться повністю, при повторних згадуваннях дозволяється використання офіційних скорочень. Якщо найменування організації (установи, підприємства) змінювалося, в архівній довідці зазначається лише найменування, яке було у той
період, про який йдеться в запиті.
10. Невідповідність окремих відомостей, що містяться в документах архіву, даним, викладеним у запиті, не може бути перешкодою для внесення їх до тексту архівної довідки,
якщо інша документна інформація не залишає сумніву у тотожності особи чи певних фактів.
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11. Прізвище, ім’я та по батькові особи, стосовно якої запитується інформація, подаються згідно з архівними документами. Різночитання, невідповідність їх написання в запиті та в архівних документах позначаються словами «так у документах».
12. У тексті архівної довідки застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат
з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад:
05 квітня 1949 року.
13. У тексті архівних довідок не дозволяється робити виправлення, не допускаються
коментарі та власні висновки виконавця.
14. Роз’яснення щодо виявлених у документах відомостей, пояснення до документів,
стосовно яких є сумніви в їх достовірності, нерозбірливо написаних, виправлених автором,
пошкоджених (втрачений текст), викладаються у довідці після зазначення пошукових даних або у супровідному листі.
15. Якщо архівна довідка через об’єктивні причини є неповною відповіддю на запит,
текст архівної довідки закінчується словами «Інших відомостей не виявлено».
16. Після тексту архівної довідки вміщуються пошукові дані документів, що стали підставою для її складання (номери фонду, опису, справи, аркушів), або назва документа, що
є підставою для видачі архівної довідки.
В архівних копіях/витягах, виготовлених засобами друку, пошукові дані наводяться
після тексту, у виготовлених фото- або електрографічним способом, — на звороті кожного аркуша.
17. Якщо текст архівної довідки не вміщується на лицьовому боці бланка, він переноситься
на зворотний бік. Архівна довідка, обсяг якої становить два і більше аркушів, має бути прошита у спосіб, що унеможливлює її роз’єднання без порушення цілісності. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом особи, яка видала архівну довідку, і печаткою, а
місце з’єднання аркушів обов’язково засвідчується гербовою печаткою архіву. В архівних
копіях, виготовлених засобами друку, засвідчувальні написи і гербова печатка розміщуються
на звороті кожного аркуша, в архівних копіях, виготовлених фото- або електрографічним
способом, — на звороті останнього аркуша.
18. Архівна довідка оформлюється державною мовою, повинна мати реєстраційний
номер та дату оформлення. Копія архівної довідки засвідчується виконавцем і залишається
у відповідній діловодній справі архіву.
19. Архівні копії та витяги оформлюються в такому самому порядку, як й архівні довідки. В архівному витягу назва оригіналу документа, його номер та дата зазначаються повністю, текст витягу оформлюється мовою оригіналу документа. Архівні витяги мають
вичерпати всі наявні дані за запитом; пропуски у тексті окремих слів, речень позначаються
трикрапкою. У разі необхідності до тексту архівної копії/витягу можуть робитися відповідні застереження щодо нерозбірливо написаних, виправлених або таких, що не підлягають
прочитанню, слів, а також зовнішніх особливостей оригіналу («так у документах»).
20. Працівники архіву відповідають за достовірність інформації, викладеної в інформаційних документах, та за своєчасність надання відповідей на запити юридичних та фізичних осіб.
21. Діловодство щодо виконання запитів юридичних та фізичних осіб ведеться окремо
від загального діловодства архіву.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
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НАКАЗ
від 16 лютого 2015 р. № 3/02-15

Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Видавник:
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Остання редакція:
16 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, в якому визначено механізм складання
уповноваженими особами
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини протоколів про адміністративні правопорушення
за недотримання законодавства у сфері персональних
даних, а також щодо неправомірного ненадання чи обмеження доступу до публічної
інформації.

Відповідно до статей 13 та 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини», статей 188 39, 188 40, 212 3, 221, 254 – 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що
додається.
2. Визначити уповноваженими особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 188 39, 188 40 та 212 3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Керівника та заступника Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, а також інших працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах компетенції згідно з функціональними
обов’язками.
3. Управлінню документального забезпечення (Дейнека В. В.) забезпечити ознайомлення з наказом працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
4. Заступнику керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини Смірновій О. Л. ознайомити з наказом регіональних координаторів із зв’язків з
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідних областях.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенка Б. В..
6. Визнати такими, що втратили чинність:
— наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 15 серпня 2013 року
№ 20/02-13;
— наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 3 лютого 2014 року
№ 3/02-14;
— наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 24 листопада
2014 року № 10/02-14.

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

В. В. Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини
16 лютого 2015 р. № 3/02-15

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм складання уповноваженими особами Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі — уповноважені особи) протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачено статтями 188 39, 188 40 та 212 3
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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1.2. Уповноважені особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних
відомостей; невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним
посадових осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання або усунення порушень
законодавства про захист персональних даних; недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних
порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних
даних; неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної
інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції»; порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
а саме: необґрунтованого віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірної відмови в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації; обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом,
якщо це прямо заборонено законом; ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також
інше порушення Закону України «Про доступ до судових рішень»; незаконної відмови у прийнятті та розгляді звернення, іншого
порушення Закону України «Про звернення громадян».
1.3. У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з
вчинених правопорушень.
Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну
особу окремо.
1.4. Протокол про адміністративне правопорушення та додатки до нього надсилаються до районного, районного у місті
(міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
1.5. При оформленні протоколу про адміністративне правопорушення і додатків до нього та направленні цих матеріалів до
суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, та у розмірі, передбаченому відповідними
статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
2.1. Протокол про адміністративне правопорушення складається в рамках провадження, що здійснюється відповідно до Порядку здійснення провадження Уповноваженого з прав людини у справах про порушення прав і свобод людини, затвердженого
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а також під час здійснення моніторингових візитів та перевірок діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також
фізичних або юридичних осіб.
2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою (Додаток 1). Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол
підписаний особою, щодо якої він складений.
2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по
батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; наявність або відсутність пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну
шкоду, про це також зазначається в протоколі.
2.4. До протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.
2.5. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, має бути ознайомлена з її правами і
обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України, про що зазначається у протоколі.
2.6. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення
та зауваження по суті вчиненого правопорушення. Пояснення та зауваження або включаються до протоколу, або додаються до
протоколу окремо.
У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена особа вносить до нього відповідний запис.
2.7. Свідки адміністративного правопорушення (у разі їх наявності) можуть надати свої письмові пояснення, які також долучаються до протоколу.
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2.8. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках. Другий примірник протоколу під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності.
Ознайомлювати з протоколом особу, щодо якої складено такий протокол, можуть уповноважені особи та регіональні
координатори із зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі — регіональні координатори).
2.9. У разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, відмовляється від ознайомлення з таким протоколом, або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу уповноважена особа, що складає протокол, робить
про це відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи.
2.10. У разі якщо ознайомлення з протоколом проводить регіональний координатор, а особа, щодо якої складено протокол
про адміністративне правопорушення, відмовляється від ознайомлення з таким протоколом, або в неї відсутні зауваження щодо
змісту протоколу, то регіональний координатор складає про це акт і надсилає його уповноваженій особі, що склала протокол.
На підставі вказаного акта уповноважена особа, що склала протокол, робить відповідний запис у протоколі, який засвідчується
її підписом.
2.11. Уповноважена особа або регіональний координатор має право запрошувати особу, що притягається до адміністративної
відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення її з протоколом про адміністративне правопорушення, а також
інших осіб для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, що перевіряються у справі.
2.12. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. При
наявності свідків протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться
запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви свого відмовлення від
його підписання, які додаються до протоколу.
2.13. Другий примірник складеного протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим листом із зворотним повідомленням про вручення та з описом вкладення протягом 10
календарних днів разом із супровідним листом в конверті з позначкою «особисто» направляються особі, щодо якої складено
протокол про адміністративне правопорушення, у разі якщо вказана особа:
— відмовляється від отримання другого примірника протоколу,
— не з’являється для ознайомлення з протоколом.
Відміткою про вручення другого примірника протоколу про адміністративне правопорушення у цьому випадку є підпис на
зворотному повідомленні про вручення, датою вручення є дата, зазначена на цьому повідомленні.
3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення та надсилання її до суду
3.1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення. У справі оформляється титульний аркуш, на
зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі (Додаток 2).
3.2. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом у триденний строк з моменту його
складення надсилається до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини копії судового рішення у справі.
3.3. Копія (електронна) справи протягом трьох років зберігається в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини. До цієї
справи в подальшому додаються копії судових рішень у справі тощо, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом
цієї справи в суді.
3.4. Супроводження справи в суді здійснюється працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
4. Облік адміністративних правопорушень
4.1. Для формування статистичної звітності та проведення аналізу ситуації у сфері захисту прав людини облік виявлених
адміністративних правопорушень, передбачених статтями 188 39, 188 40, 212 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснюється Управлінням документального забезпечення та прийому громадян (далі — Управління).
4.2. Облік адміністративних правопорушень здійснюється на підставі інформаційної картки про адміністративне правопорушення (Додаток 3).
4.3. Інформаційна картка заповнюється в електронному вигляді працівником Секретаріату Уповноваженого з прав людини,
який склав протокол про адміністративне правопорушення.
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4.4. Показники інформаційної картки повинні відповідати наявним матеріалам, об’єктивно і достовірно відображати суть
адміністративних правопорушень. Реквізити карток заповнюються розбірливо, без скорочень.
4.5. Протягом одного робочого дня після надіслання справи про адміністративне правопорушення до районного, районного
у місті (міського, міськрайонного) суду, заповнена картка надсилається до Управління.
4.6. Відомості про прийняті судами рішення за адміністративними правопорушеннями надаються до Управління документального забезпечення протягом одного робочого дня з дня отримання копії судового рішення у справі та вносяться в картку відповідальним працівником Управління.
4.7 Управління відповідає за підготовку у разі необхідності статистичної інформації щодо виявлених адміністративних порушень та надання її на відповідні інформаційні запити.

Додаток 1
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

Зразок складання протоколу
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
«___» ____________ 20__ року
_________________________________________________________________________________________________________________
(місце складання протоколу)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої посадової особи)

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Дата, місце народження: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) або довідка кадрової служби, витяг з особової справи):
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).
Підпис _______________________
Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про
обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення _______
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи _______________________
Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Запис про відмову від подання пояснення і зауважень щодо змісту цього протоколу, відмову від підписання протоколу та
мотиви такої відмови (можуть бути додані окремо) ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи _______________________
До протоколу додаються:
1. _____________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________
(зазначається перелік матеріалів, що додаються до протоколу)

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу
_________________________________________________________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи _______________________
Свідки правопорушення (якщо такі були):
1. _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання)

2. _____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання)

Підписи свідків (якщо такі були):
1.
2.
Уповноважена посадова особа ___________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до _______________________________________________________________________________
(найменування суду)
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Додаток 2
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,
вчинене ___________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові правопорушника)

за частиною _______ статті _________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Постанова від «___» ____________ 20__ р. серія __________ № __________.
Зворотний бік
ОПИС
документів, що містяться у справі
№
з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

Опис складено:
___________________________________________

______________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

Додаток 3
до Порядку оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
I. Загальні дані про адміністративне правопорушення
1. ______________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу відповідального за ведення адміністративної справи)

2. Адміністративно-територіальний регіон України вчинення правопорушення

3. Дата складання протоколу про правопорушення

__.__.201_ р.

4. Дата направлення адміністративної справи до суду

__.__.201_ р.

5. Дата прийняття рішення судом

__.__.201_ р.

II. Відомості про адміністративне правопорушення
6. Дата вчинення правопорушення
7. Місце вчинення правопорушення:
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8. Фабула правопорушення: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Кваліфікація правопорушення: _____ ст. _____________________ КУпАП
III. Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення
10. Юридична особа

11. Фізична особа

12. Прізвище: ___________________________________________________ 13. Ім’я: ______________________________________
14. По батькові: _________________________________________________________________________________________________
15. Найменування юридичної особи: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
16. Посада: _____________________________________________________________________________________________
17. Вид юридичної особи (державний орган, орган місцевого
самоврядування, громадське об’єднання, політична партія тощо)

______________________________________________
______________________________________________

18. Громадянство (країна): _____________________________________ 19. Особа без громадянства: ________
__.__.201_ р.

20. Дата народження:

21. Місце проживання/реєстрації: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________

22. Соціальна категорія:

IV. Розгляд та прийняття рішення за адміністративним правопорушенням
23. Посадова особа, яка склала протокол про правопорушення: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
24. Дата складання протоколу про правопорушення

__.__.201_ р.

25. Дата вручення протоколу правопорушнику

__.__.201_ р.

26. Дата направлення адміністративної справи до суду

__.__.201_ р.

27. Найменування суду: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__.__.201_ р.

28. Дата прийняття рішення судом

______________________________________________
29. Прийняте рішення:
притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення ______________________________________________
закрито провадження
звільнено від відповідальності
інше

Картку заповнив: ______________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________________________________
Достовірність і повноту відомостей перевірив
керівник структурного підрозділу:
_____________________________________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
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ЛИСТ
від 13 лютого 2015 р.
№ ДЦ-09-964/0/6-15
Видавник:

Щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні
Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України на запити від
07.02.2015 р. та 10.02.2015 р. щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні та
можливості звернення до державної служби зайнятості, в межах компетенції, повідомляє.
Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами,
а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в України
біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, котрі потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на еміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом України
«Про зайнятість населення», якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Дозвіл на застосування праці іноземця видається державною службою зайнятості підприємству, установі чи організації відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. № 437 (із змінами).
Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку
осіб, які шукають роботу, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
20 березня 2013 р. № 198 (із змінами), іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано притулок в Україні чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали
дозвіл на імміграцію в Україну, у разі звернення до центру зайнятості пред’являють посвідку
на постійне проживання або посвідчення біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист, а також інші документи, передбачені зазначеним
Порядком.
Слід зазначити, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги згідно статті 6 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» мають застраховані особи та молодь, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.
Іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, мають право звернутись
до центру зайнятості незалежно від місця проживання та/або перебування для безоплатного
сприяння у працевлаштуванні та одержання інформації про ситуацію на ринку праці.
Також звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України
«Про зайнятість населення» іноземці та особи без громадянства мають право провадити в
Україні інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства.

Перший заступник директора
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Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України

Остання редакція:
13 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено,
що іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть працевлаштовуватися як самостійно, так звертаючись
до державної служби зайнятості для безоплатного
сприяння у працевлаштуванні та одержання інформації про ситуацію на ринку
праці.

Я. Кашуба
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Положення про кадровий резерв
Підприємства, стратегія яких передбачає вихід на нові ринки, розробку сучасних
продуктів і послуг, збільшення частки ринку, розглядають підготовку кадрового
резерву як інвестиції в своє майбутнє. Робота з кадровим резервом результативна
у тому разі, коли вона заснована на стратегії підприємства та вбудована в систему
роботи з персоналом. Одним з основних документів, що регламентують роботу з
кадровим резервом, є Положення про кадровий резерв, у якому описуються цілі
й завдання, система відбору та підготовки резервістів, а також відповідальність
посадових осіб.
ід час вирішення питання про заповнення вакансій, що утворилися на підприємстві, перед кадровиком часто виникає
дилема: підібрати на заявлені вакансії фахівців
і керівників ззовні; використовувати внутрішній ресурс. Саме другий варіант і передбачає
необхідність формування на підприємстві кадрового резерву, який повинен максимально
задовольняти потреби в заміщенні посадових
позицій менеджерів різного рівня. Позитивний
ефект від роботи з кадровим резервом може
бути досягнутий тільки у тому разі, якщо створення резерву є складовою частиною цілісної
системи роботи з персоналом підприємства.
Таким чином, впровадження системи роботи з
кадровим резервом проводиться за умови, що
на підприємстві розроблена та впроваджена
процедура ділової оцінки і система навчання
персоналу.
Основним організаційним документом, що
використовується в процесі формування кадрового резерву та роботи з ним, є Положення про
кадровий резерв, де закріплюються основні
принципи і порядок формування кадрового резерву, а також коло обов’язків посадових осіб,
відповідальних за процес його формування.
У цьому документі доцільно відобразити й питання організації роботи з кадровим резервом,
порядок його поповнення та внесення змін до
кількісного і якісного складу резервістів. Для
отримання повної картини поточного стану роботи з кадровим резервом необхідно також пе-
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редбачити систему звітності для відповідальних
посадових осіб.

Структура документа
Зазвичай, Положення про кадровий резерв
містить розділ про загальні принципи формування кадрового резерву, де визначаються цілі
та завдання роботи з резервістами, які формулюються з урахуванням стратегії підприємства,
а також розділи з описом порядку добору кандидатів до кадрового резерву та організації роботи
з резервістами. За бажанням, до Положення можна включити й окремий розділ, де буде визначена
відповідальність посадових осіб підприємства,
які беруть участь у роботі з кадровим резервом
(див. Таблицю).
У Положенні про кадровий резерв можуть
бути представлені й інші розділи. Наприклад,
самостійним розділом Положення може бути
опис процесу бюджетування витрат з формування та навчання кадрового резерву. А ось розділ
про відповідальність під час роботи з кадровим
резервом, навпаки, може бути відсутнім. У цьому разі вказується ступінь відповідальності всіх
учасників системи роботи з кадровим резервом
щодо кожного етапу технології.
Також Положення може містити різні додатки
(форми документів): індивідуальний план роботи працівника, лист оцінки, форму звіту тощо.
Паралельно з Положенням про кадровий резерв
доцільно скласти Перелік посад, що підлягають
резервуванню.
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Таблиця
Розділ

Зміст

Загальні принципи
формування
кадрового резерву

У розділі визначаються цілі формування кадрового резерву, наприклад:
— підвищення якості підготовки керівного складу підприємства;
— оперативне заміщення ключових посад за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства;
— збереження принципу «спадковості» в управлінні підприємством.
Також формулюються принципи роботи з кадровим резервом:
— добір кандидатів до складу резерву здійснюється за їхніми діловими та особистими якостями;
— гласність в організації роботи з резервом.

Порядок добору
кандидатів для
зарахування до
кадрового резерву

У розділі описується процедура формування резерву. Визначається порядок обліку результатів
оцінки та атестації, а також критерії зарахування претендентів до резерву. Під час добору кандидатів
до резерву для конкретних посад рекомендується враховувати не тільки загальні, а й професіональні
вимоги, яким повинен відповідати керівник того чи іншого відділу, цеху тощо, а також вимоги до
особистих якостей кандидата. За бажанням, цей розділ можна «розбити» на декілька — наприклад,
викласти в окремих розділах критерії добору кандидатів, принципи підготовки кадрового резерву,
оцінки його складу та безпосередньо сам порядок формування (див. Зразок).

Організація роботи
з кадровим резервом

У розділі визначається порядок роботи з підготовки резервістів (види програм і строки навчання,
бюджет, оцінка результатів навчання тощо). Наприклад, для підготовки резерву можуть бути
затверджені три види програм:
— загальна теоретична підготовка;
— спеціальна програма;
— індивідуальна програма (практика, стажування).
Як правило, строк навчання становить один рік, після закінчення якого проводяться заходи з оцінки
резервістів за такими показниками, як виконання річного індивідуального плану, виконання плану
стажування, робочі показники тощо.

Розподіл
відповідальності
під час роботи
з кадровим резервом

Робота з формування та підготовки кадрового резерву здійснюється шляхом взаємодії працівника
кадрового підрозділу, психолога, спеціаліста з навчання персоналу, керівників структурних
підрозділів. Кожен з них відповідає за певний етап роботи в межах своєї компетенції. Загальний
контроль і відповідальність за дотримання передбачених Положенням процедур несе директор з
персоналу чи начальник відділу кадрів.
Зразок
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМФОРТ»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Генеральний директор
_Іванчук
_Іванчук С. Ф.__
(підпис)

(прізвище, ініціали)

«16» ____березня____ 2015 р.
Положення про кадровий резерв
(для висування
на керівні посади у ПАТ «Комфорт»)
Це Положення про роботу з кадровим резервом розроблено з метою встановлення єдиних організаційних принципів створення системи підготовки та формування резерву кадрів
для висування на керівні посади ПАТ «Комфорт».
1. Загальні принципи формування кадрового резерву
Основна мета формування кадрового резерву ПАТ «Комфорт» — створення групи працівників, здатних забезпечити безперервність управління на всіх напрямах і у всіх підрозділах підприємства. Загальними положеннями під час формування кадрового резерву є:
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Зразок. Продовження
— об’єктивність у доборі та зарахуванні до резерву;
— компетентність і професіоналізм;
— рівність можливостей в професійному зростанні;
— відповідальність керівних посадових осіб за формування резерву та якість його підготовки.
2. Вимоги до добору кандидатів для зарахування до резерву
Основними критеріями добору кандидатів для зарахування до резерву є:
— високий рівень професіоналізму;
— мотивація на творчу інноваційну діяльність;
— чітко виражені ознаки соціально-психологічної зрілості.
Добір кандидатів до складу кадрового резерву здійснюється у відповідності з такими
вимогами:
— професійна компетентність, тобто відповідні освіта, досвід, знання, навички за профілем роботи, здатність аналізувати і приймати обґрунтовані рішення і домагатися їх виконання, ділова культура, систематичне підвищення професійного рівня, орієнтація на подальше кар’єрне зростання;
— організаторські здібності — вміння керувати підлеглими, координувати та контролювати їхню діяльність, володіти сучасними методами й технікою управління, здатність реалізувати повноваження в межах посадових обов’язків, ініціативність;
— відповідальність за доручену справу — висока вимогливість до себе та підлеглих,
обов’язковість, критична оцінка своєї роботи і роботи колективу;
— моральні якості — сумлінність, працездатність, об’єктивність, соціально-психологічна
та моральна зрілість, комунікативні здібності, коректність, порядність, увага до оточуючих.
3. Підготовка кадрового резерву
Плани підготовки працівників, зарахованих до резерву, повинні відображати такий обсяг
професійних знань і навичок, який необхідний їм для роботи на майбутній посаді з урахуванням їхньої фахової освіти та досвіду роботи. Основними формами і методами підготовки
кадрового резерву є:
— переведення працівника, який перебуває у кадровому резерві, на інші вакантні посади
з метою набуття ним необхідних навичок і знань;
— виконання обов’язків вищого керівника в період його відсутності з метою отримання
досвіду керівної роботи, набуття організаторських навичок;
— отримання у навчальних закладах додаткової освіти, проходження підвищення кваліфікації;
— стажування на вищій посаді;
— перевірка знань шляхом виконання доручень, вирішення окремих завдань, що стосуються обов’язків за посадою, на яку готується резервіст;
— участь у підготовці проектів рішень, нарад, слухань, засідань органів управління підприємства;
— самостійна підготовка за профілем майбутньої діяльності.
4. Оцінка працівників, які перебувають у резерві,
порядок перегляду та поповнення резерву
Аналіз складу кадрового резерву проводиться щорічно й усім працівникам, які перебувають у резерві, дається оцінка їхньої діяльності за минулий рік.
У процесі аналізу та оцінки кадрового резерву розглядається професійний рівень підготовки кожного працівника, досвід його роботи, вік та інші дані, визначаються його здібності
та потенційні можливості, вміння працювати з людьми й керувати колективом, ступінь підготовленості до висування на керівну посаду.
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Зразок. Закінчення
Списки працівників, що зараховані до кадрового резерву, уточнюються щорічно. Під час
перегляду, наприкінці року, проводиться аналіз резерву, дається оцінка підготовленості
кожного працівника, приймається рішення про необхідні заміни у складі резерву.
У разі зниження особами, які перебувають у резерві кадрів, рівня і результатів професійної діяльності, а також через невідповідність їхніх якостей вимогам, що пред’являються до
працівників, вони виключаються з резерву.
5. Порядок формування кадрового резерву
Кандидати, що включаються до кадрового резерву для висування на керівну посаду, повинні мати:
— вищу професійну освіту за напрямом діяльності;
— стаж роботи у ПАТ «Комфорт» чи на інших підприємствах відповідного профілю роботи за спеціальністю, у тому числі, за потреби, на керівних посадах не менше 5 років;
— вік — від 25 до 45 років.
Список кадрового резерву затверджується генеральним директором підприємства.
6. Організаційне забезпечення роботи з кадровим резервом
Роботу з кадровим резервом ведуть заступник генерального директора, головні фахівці,
керівники структурних підрозділів.
Заступники генерального директора несуть персональну відповідальність за якісний
склад резерву та зростання його професійного потенціалу.
Заступник генерального директора з персоналу координує діяльність усіх служб щодо
роботи з кадровим резервом, готує пропозиції щодо підготовки, підвищення кваліфікації та
перепідготовки працівників, зарахованих до кадрового резерву, займається науковометодичним забезпеченням роботи з резервом.

Принципи розроблення
Розробка Положення про кадровий резерв є
необхідним етапом роботи з вибудовування на
підприємстві системи формування та навчання
кадрового резерву. При цьому потрібно враховувати такі ключові умови успішної роботи з резервом:
— підтримка роботи з кадровим резервом з
боку вищого керівництва підприємства;
— мотивація резервістів на навчання та досягнення високих результатів;
— врахування особливостей корпоративної
культури підприємства та практики управління
під час вибору форм і методів навчання резервістів.
Зміст Положення про кадровий резерв, а також технології, що описуються у цьому документі, залежать від специфіки кожного конкретного підприємства та його кадрової політики.
У будь-якому разі Положення повинно чітко
описувати технологію роботи з кадровим резервом та давати відповіді на такі запитання:
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— Як проводиться оцінка кандидатів?
— Яка процедура зарахування в резерв?
— Як здійснюється підготовка резервістів?
— Хто несе відповідальність за роботу з резервом?
Готує Положення про кадровий резерв кадровий підрозділ підприємства. Однак до розроблення документа можна залучити й керівників ключових структурних підрозділів, наприклад,
виробничого відділу, відділу збуту, фінансового
управління (для контролю бюджету, що виділяється на навчання резервістів) тощо. Концепцію
Положення про кадровий резерв необхідно обговорити з керівництвом підприємства. Дане Положення підписує керівник кадрового підрозділу та
затверджує керівник підприємства. Також Положення може містити візи узгодження керівників
структурних підрозділів, які брали участь в обговоренні документа на стадії його розроблення.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
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Відрядження: особливості
компенсації за вихідні дні
Досить часто відрядження працівника планується з початку нового робочого тижня, тобто з понеділка, а тому, щоб не втрачати час і мати змогу зранку приступити
до виконання службового завдання, виникає необхідність виїжджати у відрядження увечері вихідного дня — неділі. А якщо відрядження затягується на увесь робочий тиждень, то й повертатися з нього інколи доводиться у вихідний день —
суботу, рідше — в неділю. І не дивно, що найбільше питань виникає саме щодо
надання компенсації за дні відрядження, проведені в дорозі у вихідні дні. Питання
оплати та/або надання іншого дня відпочинку (відгулу) за дні, коли працівник вибуває у відрядження у вихідний, повертається з відрядження у вихідний чи працює
в такий день, перебуваючи у відрядженні, викликають деякі труднощі і у бухгалтерів, і у працівників кадрової служби. Частково це пояснюється тим, що хоча вони
й врегульовані законодавством, але не так чітко, як того хотілось би. Тому проаналізуємо деякі норми законодавства на цю тему і на їх основі сформулюємо для
себе певні правила, які у подальшому допоможуть легше справлятися з цими
«проблемами».

У бюджетних організаціях
Відомо, що питання направлення у відрядження працівників бюджетних установ та
організацій регулює Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). Нею встановлено три норми щодо
відрядження у вихідний день:
— якщо працівник спеціально відряджений
для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні,
то за роботу в ці дні виплачується компенсація
відповідно до чинного законодавства (п. 10 розділу І Інструкції № 59);
— якщо працівник вибуває у відрядження у
вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається
інший день відпочинку (п. 11 розділу І Інструкції № 59);
— якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у ви-
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хідний день, то працівникові може надаватися
інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин
(п. 12 розділу І Інструкції № 59).
Статтею 121 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) встановлено, що працівникам, які направлені у службове відрядження,
оплата праці за виконану роботу здійснюється
відповідно до умов, визначених трудовим або
колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього
заробітку.
Здавалось би, з огляду на п. 10 розділу І Інструкції № 59, додаткових питань виникати не повинно. Але є ще ст. 72 КЗпП, яка прямо визначає порядок компенсації за роботу у вихідні дні. Робота
у вихідний день, за згодою сторін, може компенсуватися наданням іншого дня відпочинку або у
грошовій формі у подвійному розмірі. Але п. 10
розділу І Інструкції № 59 не дає права вибору і
зобов’язує роботодавця роботу у вихідний день
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лише оплатити «відповідно до чинного законодавства». Чи немає тут порушення норм ст. 72
КЗпП?
У частині надання інших днів відпочинку
п. 11 розділу І Інструкції № 59 відсилає нас до
«установленого порядку» їх надання, а п. 12 розділу І Інструкції № 59 — до «законодавства у
сфері регулювання трудових відносин». Що це
за «установлений порядок» в Інструкції № 59 не
уточнюється, як і не уточнюється, чи мається на
увазі у п. 12 розділу І Інструкції № 59 ст. 72
КЗпП.
Якщо припустити, що у п. 11 розділу І Інструкції № 59 йдеться таки про ст. 72 КЗпП, то вона
зобов’язує роботодавця надавати працівнику інший день відпочинку за роботу у вихідний день
або оплатити цей день у подвійному розмірі, залежно від того, яку форму компенсації працівник обирає (звісно, за погодженням з роботодавцем). Водночас, п. 11 розділу І Інструкції № 59
носить імперативний характер і зобов’язує роботодавця в обов’язковому порядку надавати
лише день відпочинку, а у п. 12 розділу І Інструкції № 59 все навпаки — він не має імперативного характеру, а дає роботодавцю право вибору,
але знову ж таки тільки в частині (не)надання
дня відпочинку. Чи немає і тут порушення норм
ст. 72 КЗпП?
Очевидно, що в усіх згаданих вище випадках
мова йде про реалізацію норм ст. 72 КЗпП, застосування якої між п. 10 і п. 11 розділу І Інструкції № 59 «розділено» наступним чином: робота у
відрядженні у вихідні оплачується в подвійному
розмірі, а вибуття у відрядження у вихідний компенсується наданням іншого дня відпочинку.
Працівник позбавлений права вибору форми
компенсації за роботу у вихідний день. Але у зазначених випадках хоча б якась компенсація
працівникові надається, а от у разі повернення з
відрядження у вихідний день працівник взагалі
може її не отримати — адже за таких обставин
лише роботодавець може вибирати, чи надавати працівникові інший день відпочинку, чи ні
(і працівник, незалежно від вибору роботодавця,
не може претендувати на оплату за цей день).
З одного боку, вибуття у відрядження у вихідний день і робота у вихідний день — це різні
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речі, адже працівник не виконує в цей день
властиві йому трудові функції. Тому день вибуття/прибуття компенсується наданням іншого
дня відпочинку і це вважається достатньою
компенсацією. З іншого боку, вибуваючи у відрядження у робочий день, працівник також не
виконує властиві йому трудові функції, але
отримує за цей день оплату відповідно до
ст. 121 КЗпП.
Отже, ми маємо справу з особливими умовами реалізації норм ст. 72 КЗпП — працівник бюджетної організації позбавлений права вибору
компенсації за роботу у вихідний день, якою
(роботою) є і вибуття/прибуття у/з відрядження, і власне робота у вихідний день. Це якоюсь
мірою не суперечить нормам ст. 8 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР, якими встановлено, що умови
розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України (крім
оплати праці суддів та встановлення і перегляду
розміру мінімальної заробітної плати). А відтак
і не можна вважати, що порушено норми ст. 72
КЗпП — вибір за працівника зробила держава,
яка його і фінансує.
Тому, аби у працівників не виникало додаткових запитань, у колективному договорі, положенні про відрядженні (якщо таке окремо розробляється бюджетною організацією) слід чітко
і безапеляційно закріпити норми Інструкції
№ 59, деталізувавши саме п. 12 розділу І, наприклад, таким чином:
«Дні вибуття або повернення з відрядження, які збігаються з вихідними, святковими
або неробочими днями, не вважаються такими, у які працівник спеціально відряджений
для роботи у вихідний, святковий або неробочий день.
Робота у вихідний, святковий або неробочий
день у відрядженні є такою, якщо в наказі про
відрядження прямо вказано, що працівник відряджається спеціально для роботи у ці дні.
Якщо працівник спеціально відряджений для
роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то
робота в ці дні компенсується у подвійному розмірі відповідно до ст. 72 КЗпП.
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Якщо працівник вибуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження
надається інший день відпочинку у перший робочий день, що є найближчим до вихідного (або як
варіант — надається інший день відпочинку за
вибором працівника та за погодженням з керівництвом).
Якщо наказом про відрядження передбачено
повернення працівника з відрядження у вихідний
день, то працівникові надається інший день відпочинку у перший робочий день, що є найближчим до вихідного (або як варіанти: надається
інший день відпочинку за вибором працівника
та за погодженням з керівництвом; день відпочинку не надається).
Вихідні або святкові й неробочі дні, у які працівник вибуває у відрядження або у які він повертається з відрядження, не оплачуються».
Ці ж норми можна вказувати кожен раз і у наказі про відрядження.
А от на приватних підприємствах ці питання
можуть бути врегульовані зовсім іншим чином.

На приватних підприємствах
Решта підприємств, установ та організацій,
які не є бюджетними і не фінансуються з бюджету, питання направлення працівників у відрядження регулюють власним локальним актом — Положенням про відрядження. За його
основу Міністерство фінансів України свого
часу рекомендувало узяти норми Інструкції
№ 59, деталізувати її та врегулювати всі спірні
та сумнівні моменти відповідно до норм чинного законодавства. Які питання потребують додаткового врегулювання і чому, зокрема у питаннях направлення працівників у відрядження
та повернення з нього у вихідні дні, ми могли
побачити на прикладі відряджень бюджетників. Тому вдруге повторюватися не будемо, але
зазначимо наступне.
З аналізу норм пунктів 10 – 12 розділу І Інструкції № 59 і ст. 72 КЗпП випливає, що час
вибуття у відрядження і час повернення з відрядження у вихідний є роботою працівника у
вихідний день. Але, на відміну від бюджетників, на приватному підприємстві працівник
має право (за погодженням з роботодавцем)
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обрати спосіб компенсації за роботу у вихідний — подвійну оплату чи інший день відпочинку. Адже встановлені Інструкцією № 59
правила небюджетників не стосуються. Сторони колективного договору — працівники і роботодавець — вправі закріпити у Положенні
про відрядження норми про те, що порядок
компенсації за роботу у відрядженні у вихідні
або святкові й неробочі дні регулюються нормами ст. 72 КЗпП. Наприклад, це можна зробити шляхом внесення до Положення про відрядження наступних правил:
«Робота у вихідний, святковий або неробочий день у відрядженні є такою, якщо в наказі
про відрядження прямо вказано, що працівник
відряджається спеціально для роботи у ці
дні.
Дні вибуття або повернення із відрядження,
які збігаються з вихідними, святковими або неробочими днями, вважаються роботою у вихідний, святковий або неробочий день.
Робота у вихідний день святковий або неробочий день у відрядженні компенсується працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП — або наданням
іншого дня відпочинку, або оплатою у подвійному розмірі (за згодою між працівником і роботодавцем).
Якщо працівник вибуває у відрядження у вихідний день або повертається з відрядження у
вихідний день згідно з наказом про відрядження,
то день вибуття або день прибуття компенсується працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП —
або наданням іншого дня відпочинку, або оплатою
у подвійному розмірі (за згодою між працівником
і роботодавцем)».
Ці ж норми можна вказувати кожен раз і у наказі про відрядження.
Від редакції.
Зверніть увагу, що самовільне (тобто без погодження з роботодавцем) використання працівником
іншого дня відпочинку (відгулу) є неприпустимим,
оскільки це може бути визнано прогулом й надати роботодавцеві право на звільнення такого працівника (п. 24
Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9).
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Залучення до роботи
у вихідний день і відрядження
Здавалось би, що ось ми вже і знайшли таке
просте рішення найбільш болючого для відряджених працівників, бухгалтерів та кадровиків
питання: як компенсувати дні відрядження у вихідні або святкові та неробочі дні. Та не все так
просто.
Справа у тому, що у ст. 71 КЗпП визначено
лише чотири випадки залучення працівників
до роботи у вихідний день, які розширеному
трактуванню не підлягають:
1) для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
2) для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі
або псування майна;
3) для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота
підприємства, установи, організації в цілому
або їх окремих підрозділів;
4) для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт з метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
Тому, направляючи працівника для роботи у
вихідний день, слід також дотримуватися норм
ст. 71 КЗпП щодо підстав для такої роботи. Якщо
підстава для роботи вагома, то й перебування у
дорозі у вихідний також буде вважатися вагомою підставою для надання компенсації згідно
ст. 72 КЗпП (для небюжетників).
Від редакції.
Також зважайте на те, що навіть у разі, якщо у вас
є одна з вищезазначених підстав для залучення працівника до роботи у вихідний день, то це можна зробити
тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства або профспілкового
представника.
У той же час маємо очевидний конфлікт інтересів у випадках, коли працівники вибу-
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вають у відрядження у вихідний день (наприклад, у неділю), а роботу виконуватимуть у
робочий день (понеділок), або ж прибувають з
відрядження у вихідний день (наприклад, у
суботу), а робота виконувалася у робочий
(п’ятницю). Чи можна, зокрема, вважати, що
ми правомірно залучили працівника до роботи
у вихідний день (тобто умовно визнати, що
працівник витратив на виконання службового
завдання цілий день), якщо, скажімо, він був
направлений у відрядження увечері в неділю,
або ж повернувся з нього вранці в суботу? Очевидно, що ні. Але навіть і за наявності порушення з нашого боку працівник все одно має
право на оплату у подвійному розмірі або на
інший день відпочинку. Але у такому разі підприємству треба бути готовим до відповідальності за ст. 265 КЗпП — штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати. Це нова норма, яка
з’явилася у КЗпП з 01.01.2015 р., і, можливо,
допоможе викорінити практику безпідставного направлення працівників у відрядження у
вихідні.
З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що у бюджетників немає підстав поіншому трактувати норми п. 10 – 11 розділу І
Інструкції № 59, ніж передбачено. А от щодо
п. 12 розділу І Інструкції № 59 слід чітко визначитися, надається чи не надається день відпочинку працівникові, який повертається з відрядження у вихідний день.
Небюджетники у питанні надання компенсацій за час відрядження у вихідні дні повинні
керуватися тільки нормами трудового законодавства, без огляду на норми Інструкції № 59,
яка, як ми могли пересвідчитися, їм частково
суперечить. Норми КЗпП дозво-ляють у повній мірі врегулювати питання надання компенсацій за час відрядження у вихідні дні, які
задовольнятимуть і роботодавця, і працівника. Отже, важливо лише «розкласти все по полицях».

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
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Аутплейсмент — метод
лояльного звільнення
Сьогодні звільнення певних співробітників, пов’язане, насамперед, не з якістю їх
роботи, не з дисциплінарними проступками, а з важкою економічною необхідністю — напевно, найважчий момент для роботодавця, який має обирати між соціальною відповідальністю за своїх працівників і турботою про збереження бізнесу. Не кожне підприємство може похвалитися лояльною процедурою звільнення
працівників, особливо, коли йдеться про вимушену реорганізацію й скорочення
штату і керівникові доводиться прощатися з висококваліфікованими фахівцями.
Коли роботодавець звільняє працівника — це стрес для обох. Адже працівнику,
якого звільняють, треба буде шукати нове місце роботи, а підприємству — стежити, щоб цей процес не нашкодив його репутації. Як зізнаються деякі керівники та
топ-менеджери великих підприємств, для них процедура розірвання трудового
договору з працівником, яка не пов’язана з його незадовільною роботою, — надзвичайно важкий процес і вони взагалі не знають, як сказати людині про необхідність цього, аби не завдати значної моральної шкоди, не нашкодити здоров’ю
працівника, врешті решт, щоб його просто не образити та мати змогу в майбутньому, у випадку стабілізації фінансового стану підприємства, знову запросити його
до себе на роботу. Як же вийти з цієї делікатної ситуації? Відповідь полягає
в одному слові — «аутплейсмент».

Що ж означає «аутплейсмент»?
Аутплейсмент (англ. Outplacement) — це
ряд заходів, спрямованих на зменшення для
працівника негативних наслідків його звільнення. Він припускає психологічну підтримку та
посильну допомогу роботодавця в подальшому
працевлаштуванні працівників, звільнених в результаті реструктуризації або будь-яких інших
організаційних змін підприємства, за рахунок
коштів колишнього роботодавця. Деякі підприємства звертаються за послугами аутплейсменту до спеціалізованих кадрових та рекрутингових агентств, а деякі займаються цим
самостійно (за наявності відповідних фахівців і
можливостей). Аутплейсмент з’явився і став активно розвиватися в Україні після кризи 1998 року,
коли іноземні компанії тимчасово згортали ді-
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яльність на території нашої держави і пропонували співробітникам, які звільняються, таку послугу разом з компенсаційним пакетом або
замість нього. Згодом і вітчизняні підприємства,
які змушені скорочувати персонал, почали звертатися до кадрових агентств з проханням допомогти працевлаштувати своїх співробітників.
Загалом, у європейських країнах ця послуга досить поширена, існують навіть спеціальні компанії, які займаються виключно аутплейсментом і непогано на цьому заробляють. Роботодавці
ж використовують цей інструмент управління
процесом вивільнення персоналу, як правило,
або у випадках масових скорочень, або у разі,
коли вимушені тимчасово відмовитися від
справжніх професіоналів, оплачувати роботу
яких наразі в них немає можливості.
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Основні переваги
Незважаючи на певні матеріальні витрати,
використання аутплейсменту у підсумку приносить роботодавцеві безумовну користь і «страхує» від можливих фінансових втрат. Так, можна
виділити наступні основні переваги аутплейсменту, що отримує майже кожен роботодавець, який його застосовує:
Аутплейсмент знижує для роботодавця ризик
виникнення негативних наслідків звільнення.
Ці наслідки можуть бути пов’язані зі зверненням
звільнених працівників до суду з метою поновлення порушених прав (наприклад, внаслідок
недотримання правила попередження працівників про майбутнє скорочення за два місяці чи
переважного права окремих категорій працівників на залишення на роботі) чи до податкових
органів, щоб ініціювати перевірки діяльності
колишнього роботодавця і таким чином «помститися» йому правовим способом, а іноді й розголошенням комерційної таємниці співробітниками, «ображеними» своїм звільненням.
Спостерігаючи, як роботодавець піклується
про звільнених працівників, співробітники, що
залишилися на підприємстві, будуть, як і раніше, довіряти своєму керівництву і їх якість роботи не зменшиться внаслідок побоювань, що
звільненням можливо, їм згодом доведеться шукати іншу роботу.
Для підприємств аутплейсмент вигідний ще й
тому, що їхні колишні співробітники гарантовано не перейдуть до конкурентів: якщо роботодавець звертається для отримання послуг аутплейсменту до рекрутерів, то він завчасно обговорює
умову, щоб працівників не працевлаштовували
до своїх конкурентів, якщо ж підшукує їм роботу
самостійно — то сам обиратиме підприємства,
які підійдуть його колишнім співробітникам,
але, водночас, не будуть конкурентами підприємства (тобто матимуть або взагалі іншу сферу
діяльності, або споріднену, але, наприклад, з іншим асортиментом продукції).
При звільненні працівника з допомогою застосування аутплейсменту, роботодавець може
бути впевнений у збереженні працівником комерційної таємниці та інформації про підприємство, яку небажано знати конкурентам.
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Бувають ситуації, коли у роботодавця виникає потреба у отримати консультацію свого колишнього працівника, який, наприклад, був висококваліфікованим фахівцем, і його рішення
про надання допомоги колишньому роботодавцеві буде прямо залежати від того, як відбулося
звільнення.
Аутплейсмент допомагає підприємству підтримати свій авторитет і перед партнерами —
адже коли вони бачать, що керівництво підприємства уважно ставиться до власного персоналу та
виконує свої зобов’язання перед співробітниками, то цілком логічно припускають, що підприємство буде настільки ж сумлінне і в стосунках з
тими, з ким пов’язує спільний бізнес.
Також аутплейсмент підвищує ймовірність
повернення на підприємство звільнених раніше
співробітників у разі, коли економічні негаразди буде подолано й виникне потреба знову наймати фахівців, а «вирощені» компанією, але згодом лояльно звільнені працівники, скоріш за
все, захочуть повернутися назад.
Працевлаштування звільненого співробітника дозволяє уникнути його психологічного стресу — адже за таких обставин хоча з юридичної
точки зору здійснюється саме звільнення, але
фактично це переведення на інше підприємство
(тобто зі схеми «звільнення — пошук роботи —
прийняття на нову роботу» зникає етап пошуку
і відбувається просто зміна роботи).

Можливі послуги
Звісно, найголовнішою послугою, яку надають компанії, що професійно займаються
аутплейсментом, є працевлаштування звільнених працівників на нове місце роботи, але
поряд з нею наразі ними пропонуються й наступні, додаткові, послуги у цій сфері:
— консультування звільнених працівників
щодо питань трудового законодавства (з метою
доведення працівникові, що колишнім роботодавцем були дотримані правила його звільнення
(звісно, за умови, що вони таки дійсно були дотримані) та поясненням того, що роботодавець
відповідно до чинного законодавства, не був
зобов’язаний займатися його працевлаштуванням);
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— юридична допомога у вирішенні трудових
спорів, що можуть виникнути у звільненого працівника на новому місці роботи (зазвичай, строк
надання такої допомоги обмежується шістьма
місяцями чи роком з дня працевлаштування);
— психологічна співбесіда зі звільненими
співробітниками з метою нівелювання негативного впливу процесу звільнення;
— професійна орієнтація спеціаліста (у випадку, якщо його колишня посада не зовсім відповідала його освіті й досвіду роботи та могла
бути змінена за умови кар’єрного зростання);
— методична і практична допомога у складанні резюме та підготовки портфоліо, якщо
звільнений працівник виявив бажання самостійно підшукати роботу;
— активна пропозиція працівника новим роботодавцям (за умови, коли звільнений працівник хоче бути не просто працевлаштований, а
мати можливість обрати з декількох найбільш
підходяще для нього місце роботи).

Етапи аутплейсменту
Послуги аутплейсменту здійснюються в кілька етапів:
1. Підготовчий етап. Консультант проводить
всебічну оцінку кандидата, вивчає його можливості, бажання з урахуванням вимог ринку праці. Розглядається баланс можливостей працівника, який звільняється, на основі його
особистісних характеристик (освіта, досвід, мотивація, обмежуючі фактори, потенційні можливості) та об’єктивних умов на ринку праці.
При цьому використовуються методи співбесіди, тести самооцінки, психологічні тести, оцінка
досягнутих результатів і професійних навичок,
графологічний аналіз. Консультант допомагає
визначитися з тим, яку роботу людина повинна
шукати, продумуючи різні варіанти. У деяких
випадках для звільнених організовуються додаткові курси, на яких у кандидатів є можливість
освоїти нові навички та знання, а можливо —
і нову професію. У разі, коли роботодавець не
самостійно проводить такі консультації, а звертається до спеціалізованих компаній, також
проводиться «оцінка вартості» працівника з урахуванням його досвіду роботи та кваліфікації,
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оскільки досить часто працівники, які змушені
шукати нову роботу, погано орієнтуються на
ринку праці й не знають реальної заробітної
плати, яка у середньому пропонується за їх посадою та у відповідному регіоні країни, спираючись лише на рівні зарплати у колишнього роботодавця.
2. Інформаційний етап. Індивідуальна робота з кандидатом: допомога в складанні резюме,
портфоліо та супровідних листів, формування
навичок успішної презентації.
Резюме та супровідні листи часто бувають написані недосконало, а тому скласти перше враження про людину потенційному роботодавцеві
буває складно. І, як наслідок, здобувачеві ніхто
не телефонує з пропозиціями роботи. Консультант, у свою чергу, допомагає правильно розставити акценти, скласти кілька варіантів резюме,
ретельно відкоригувати його. У результаті —
ефективність резюме підвищується у 3 – 4 рази.
Кандидата готують до співбесід, оскільки деякі
фахівці, незважаючи на свою високу професійну кваліфікацію, не вміють ефективно показати себе в максимально вигідному світлі. Консультант розповість про можливі види і типи
інтерв’ю, навчить, як поводитися при стресових
співбесідах, допоможе виробити стратегію поведінки, що дозволить претенденту на вакансію
впевнено вести себе на співбесіді й справити хороше враження на потенційного роботодавця.
Здійснюється додаткова психологічна підтримка, індивідуальні консультації, тренінги. Надається інформаційна підтримка, у тому числі
рекомендовані кадрові інтернет-ресурси. Окрім
того, оскільки ще й досі далеко не всі шукачі роботи мають цілодобовий вільний доступ до
Інтернет-мережі, можливість користуватися
електронною поштою і факсом, а, подекуди, й
просто цього не вміють (особливо це стосується
працівників передпенсійного віку робітничих
спеціальностей), то надаються також й такі супровідні послуги.
3. Етап реалізації. Метою даного етапу є
сприяння у працевлаштуванні. Колишній роботодавець чи компанія, яка надає цю послугу,
розміщує резюме на провідних сайтах з працевлаштування, направляє резюме в HR-відділи
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компаній з аналогічним чи близьким профілем
діяльності, провідні кадрові агентства, з якими
у роботодавця чи компанії немає договору про
підбір. Також іноді оголошення щодо пошуку роботи розміщуються в спеціалізованих друкованих виданнях, які спрямовані не на послуги
з працевлаштування, а відповідну професійну
діяльність (наприклад, розміщення резюме фахівців сільського господарства фактично принесе набагато кращий результат в аграрних виданнях). Відбувається регулярне спостереження за
активними вакансіями і відбир тих, які підходять кандидату, а також пропонує його новим
роботодавцям з наданням рекомендацій від колишнього. Кандидату видається письмовий звіт
про хід пошуку, зміни стратегії, подальших діях
пов’язаних з пошуком роботи.
4. Завершальний етап. Супровід працевлаштування кандидата в обране ним підприємство,
психологічна підтримка в період проходження

інтерв’ю, співбесід або тестувань у потенційних
роботодавців. Надання зворотного зв’язку з кандидатом після проходження співбесіди на підприємстві. Поради працівнику щодо проходження випробувального терміну на новому місці
роботи.
5. Етап тимчасової підтримки після працевлаштування. Відбувається юридична допомога протягом певного часу з моменту працевлаштування працівника у випадку виникнення
непорозумінь чи навіть трудових спорів з новим
роботодавцем. Також надаються консультації,
пов’язані з психологічною адаптацією на новому місці роботи та налагодження стосунків з керівництвом і співробітниками.

Види аутплейсменту
Аутплейсмент розділяють на відкритий і закритий, а також на масовий та індивідуальний.

Аутплейсмент

Відкритий

Закритий

(працівник знає про те, що його звільняють)

(працівник не знає про заплановане звільнення)

Масовий

Індивідуальний

(робота з певною групою звільнених працівників)

(працевлаштування за окремою програмою)

Відкритий аутплейсмент. При відкритому
аутплейсменті працівники знають про те, що їх
звільняють, а роботодавець за допомогою кадрової служби підприємства або посередника
надає їм допомогу в подальшому працевлаштуванні. Технологія відкритого аутплейсменту
була описана вище.

Закритий аутплейсмент. При закритому
аутплейсменті працівник про заплановане звільнення не знає.
Закритий аутплейсмент — це «тонка» послуга
звільнення працівників за конфіденційним замовленням роботодавця. Як правило, мова йде
про топ-менеджерів і керівних працівників,
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У разі закритого аутплейсменту бажано не залучати до цього процесу власну кадрову службу,
а одразу звертатися до спеціалізованих компаній — адже, незважаючи на розпорядження роботодавця щодо нерозголошення такої інформації,
слід враховувати людський фактор і розуміти,
що вона таки може вийти за межі кадрової служби, натомість як з посередниками укладається
угода, де є наявним і відповідний пункт щодо
збереження таємниці такої інформації й передбачається виплата досить значної грошової компенсації за його порушення.
відкритий конфлікт з якими для роботодавця
дуже небажаний. За таких обставин завдання
кадрової служби підприємства або посередника — зробити так, щоб працівник сам виявив
бажання звільнитися. Для цього використовуються технології «завуальованого» хедхантингу.
Хедхантинг (з англ. head hunting — «полювання за головами») — різновид ексклюзивного
пошуку, при якому ведеться так зване «полювання» за конкретним фахівцем для переманювання його на підприємство, яке замовило хедхантинг. Проте у випадку закритого
аутплейсменту відбувається так званий «завуальований» варіант хедхантингу — адже наразі
замовником є не майбутній роботодавець, який
прагне, аби висококваліфікований фахівець
опинився серед його співробітників, а майже
колишній роботодавець, який вимушений звільнити працівника, але хоче, щоб це мало вигляд,
ніби дійсно саме новий роботодавець вирішив
запропонувати привабливіші умови праці для
його співробітника. Незважаючи не перше враження деякої ускладненості цієї схеми, алгоритм
дій за таких обставин досить простий: спеціалізована компанія, до якої звернувся роботодавецьклієнт, зв’язується із «замовленим» працівником
і повідомляє, що для нього є назвичайно вигідна
пропозиція роботи, яка буде озвучена пізніше.
Після цього протягом двох – трьох тижнів хедхантери ретельно досліджують ринок на предмет відкритих позицій, які дійсно можуть заці-
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кавити кандидата. Природно, що їх список
узгоджується з роботодавцем-замовником — це
робиться для того, щоб працівник гарантовано
не працював на конкурентів. Потім підприємствам, готовим до діалогу, надається професійний портрет працівника, але із супровідною інформацією, що фахівець є дуже кваліфікованим,
що його резюме немає у відкритих доступах та
кадрових агентствах (і їх там дійсно немає —
адже працівник не знає про його заплановане
звільнення), але, за наявності зацікавленості
майбутніх потенційних роботодавців в «отриманні» такого співробітника, можна було б налагодити з ним зв’язок і, можливо, домовитися.
Після грамотно втіленої на практиці такої схеми, потенційні роботодавці неодмінно зацікавляться кандидатурою працівника і, скоріш за
все, самі запропонують йому більш привабливі
умови праці.
Індивідуальний аутплейсмент — це працевлаштування за індивідуальною програмою, що
розроблена для осіб, яким належать відповідальні та керівні позиції на підприємстві, наприклад,
топ-менеджерів та високооплачуваних фахівців,
а також працівників, з якими роботодавець хотів би зберегти хороші відносини після звільнення. Індивідуальний аутплесмент може мати
як відкриту, так і закриту форму.
Масовий аутплейсмент може застосовуватися при реорганізації підприємства або закриття певного напряму. У такому випадку чисельність працівників, які потребують нової
роботи, може налічувати тисячі. Це тривала
програма, що застосовується великими корпораціями і промисловими холдингами, яка може
тривати від кількох місяців до року і включатиме в себе безліч етапів. У тому числі, наприклад, кар’єрне консультування, тренінги, психологічну допомогу, допомогу при складанні
резюме, супровідних та рекомендаційних листів і т. д.. Таким чином, підприємство гарантовано уникне можливих судових позовів щодо
«поновлення на посаді» та збереже свою репутацію відповідального роботодавця. Звісно, масовий аутплейсмент може мати лише відкриту
форму — застосування закритого аутплейсменту наразі просто неможливе внаслідок великої
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кількості звільнених працівників та й потреби
у ньому за таких обставин немає.
Існують різні види аутплейсменту, створені
для різних рівнів, потреб і бюджетів. Найчастіше рекрутингові агентства пропонують на вибір
клієнта декілька пакетів послуг з аутплейсменту. Найпростіші з них передбачають лише бесіду
зі звільненим працівником, головне завдання
якої зняти психологічний стрес і правильно зорієнтувати в процесі пошуку роботи, а також
надати кілька підходящих пропозицій вакансій.
Інші пакети включають консультації про перспективи на ринку праці, підготовку до інтерв’ю,
супровід тощо. Ідеальним, але й дорожчим пакетом аутплейсменту, що передбачає низку активних дій з боку спеціалізованих компаній — є
гарантоване працевлаштування звільненого
працівника. Підприємства, які перебувають у
скрутному становищі і не мають можливості дозволити собі професійний аутплейсмент, можуть спробувати створити власну команду для

внутрішнього аутплейсменту. І найдорожчою
послугою у сфері аутплесменту буде закритий
аутплесмент, який практично виключає використання власних ресурсів, а від посередників
потребує не лише активних, а й продуманих та
виважених дій.
Отже, у важкій економічній ситуації, з точки
зору кадрової політики, звільнення бажано проводити мирним шляхом, за взаємною згодою.
Іноді у результаті відвертої бесіди вдається спонукати співробітників відмовитися від свого
робочого місця, запропонувавши їм натомість
певну допомогу у працевлаштуванні або ж гарантоване працевлаштування. Тому грамотно
проведений аутплейсмент приносить вигоду
всім: підприємства зберігають свою репутацію,
співробітники відчувають підтримку і знаходять
нові для себе можливості.

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.

Якщо працівники підвищили свою кваліфікацію за рахунок роботодавця
(за договором у навчальному закладі), де мають зберігатися посвідчення таких
працівників: у них чи у роботодавця?
У працівників.
Відповідь на поставлене запитання знаходиться в межах Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р.
№ 4312-VI. Так, серед іншого, ст. 6 цього Закону
передбачено, що організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської
або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства. Воно здійснюється безпосередньо у роботодавця чи на договірній основі у професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах або організаціях.
Роботодавець може утворити окремий підрозділ
з питань професійного навчання працівників
або покласти функції з організації такого навчання на відповідних фахівців. Професійне навчання працівників організовується в порядку,
визначеному центральним органом виконавчої
влади в сфері соціальної політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади в
сфері освіти та науки, іншими зацікавленими
центральними органами виконавчої влади, все-

українськими об’єднаннями професійних спілок, всеукраїнськими об’єднаннями організацій
роботодавців. Роботодавці можуть здійснювати
формальне та неформальне професійне навчання
працівників. Формальне професійне навчання
працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або
організовуватися на договірних умовах у
професійно-технічних навчальних закладах, на
підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать
до категорій керівників, професіоналів і фахівців, — перепідготовку, стажування, спеціалізацію
та підвищення кваліфікації, і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних
закладах. За результатами формального професійного навчання працівникові видається документ про освіту встановленого зразка.
Отже, саме працівнику видається документ
про проходження навчання, а до відділу кадрів подається його копія.

Чи є якісь норми для використання в агропромисловому секторі, особливо під
час ремонту, сільськогосподарської техніки? Роботодавець і ремонтник вступили
в спір щодо часу виконання ремонту сівалок, культиваторів і борони. Якими
офіційними нормами це регламентується?
На сьогодні питаннями нормування праці
в агропромисловому секторі економіки займається Науково-дослідний інститут «Украгропромпродуктивність». Ця установа підпорядкована Міністерству аграрної політики та
продовольства України. Одними з її завдань є
розроблення науково обґрунтованих норм часу
на ремонт сільськогосподарської техніки. Так,
наприклад, є «Методичні положення та норми
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часу на технологічне налагодження сільськогосподарської техніки», «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування машин для вирощування та збирання
технічних і овочевих культу», «Методика розробки та типові норми часу на розбиральноскладальні роботи при ремонті машин для зрошення» тощо (за більш детальною інформацією
слід звертатися до цієї установи).
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Водночас, слід розуміти, що норми на ту чи
іншу сільськогосподарську техніку різняться в залежності від виду техніки та видів технічного обслуговування (ремонту). Наприклад, є «культиватор для суцільного обробітку ґрунту КПСП-4».
Для цієї техніки передбачається: проведення поточного ремонту, а також технічне обслуговування (при підготовці до тривалого зберігання, у
період зберігання та при зніманні із зберігання).
Норми часу проведення як ремонту, так і технічного обслуговування різні. Ними передбачено,
що з технікою може проводитися комплекс робіт
за відповідними розрядами та часом, що витрачається на нього. На сьогодні, на ремонт діють
такі норми видів робіт як, наприклад:
— очистити, помити і протерти деталі — на
комплект деталей витрачається 0,25 людиногодин, тобто 15 хвилин, та потребується 1 розряд відповідного робітника;

— дефектація (ремонтні роботи) — на комплект деталей витрачається 0,56 людино-годин,
тобто 34 хвилини, та потребується 4 розряд відповідного робітника;
— перевірити якість складання, відрегулювати й усунути виявлені несправності — на культиватор витрачається 0,95 людино-годин, тобто
57 хвилин, та потребується 4 розряд відповідного робітника тощо.
Отже, таким чином слід говорити про те, що
для кожного виду сільськогосподарської техніки як і для типу виконуваних робіт з нею існують окремі норми часу. Тому, виходом з такої
ситуації може бути звернення до НДЦ «Украгропромпродуктивність» з проханням надати відповідні норми, а в разі відсутності таких норм,
роботодавець може як провести самостійне
нормування праці на підприємстві, так і замовити такі роботи безпосередньо в НДЦ.

Чи можу я працювати в школі вчителем з основ правознавства, якщо в мене повна
вища освіта за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а кваліфікація — юрисконсульт?
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.
№ 651-XIV педагогічним працівником повинна
бути особа з високими моральними якостями,
яка має відповідну педагогічну освіту, належний
рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність
та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи
загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів
України (далі — КМУ).
Так, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науковопедагогічних працівників» від 14 червня 2000 р.
№ 963, до посад педагогічних і науково-педагогічних працівників, серед іншого, належать вчителі, викладачі всіх спеціальностей тощо.
Згідно з п. 2.2. Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері загальної середньої осві-
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ти, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України (далі — МОН) від 24 грудня
2003 р. № 847, фахова освіта педагогічних працівників має відповідати предметам (навчальним дисциплінам), що ними викладаються.
З метою реалізації профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів (дисциплін) до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися
науково-педагогічні працівники. Працівники,
які мають іноземну освіту, допускаються до педагогічної діяльності після нострифікації іноземних документів про освіту.
Також, слід звернути увагу на те, що відповідно п. 4.10. Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 6 жовтня 2010 р. № 930, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною
або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу
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освіту» працювали й продовжують безперервно
працювати в навчальних та інших закладах не
за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій і педагогічних звань як такі, що мають
відповідну освіту. Про це йдеться й у «Загальних положеннях» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства праці України від
29 грудня 2004 р. № 336, а саме: особи, які не
мають відповідної освіти або стажу роботи,
встановлених кваліфікаційними вимогами,

але мають достатній практичний досвід і успішно виконують у повному обсязі покладені на
них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією
атестаційної комісії.
Таким чином, на нашу думку, призначення
на посаду вчителя знаходиться в межах рішення роботодавця та атестаційної комісії,
якщо фахові компетенції працівника відповідають нормам посадової інструкції навчального закладу.

На підприємство оформлюють працівників на зимовий сезон на посаду «чергових
по поверху». Такі посади в штатному розписі передбачено. Як краще оформити їх
на роботу? На підставі наказу про зарахування на певний період або спочатку
договір на певний період? Ця посада не є сезонною згідно з переліком сезонних
робіт, тому на підставі чого можна встановити дату звільнення?
На сьогодні, зазначена в запитанні назва професії відповідає назві «Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)». Так, дійсно вона
не належить до переліку сезонних робіт, тому
укладати сезонний трудовий договір при виконанні робіт, не внесених до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня
1997 р. № 278, забороняється.
Для вирішення цього питання слід скористатися строковим трудовим договором відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП). Строковий трудовий

договір укладається у випадках, коли трудові
відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру
наступної роботи, або умов її виконання, або
інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Тобто з такими працівниками можна укладати строкові
трудові договори. Укладання таких договорів,
як і договорів на невизначений строк оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. Письмова форма трудового договору має
бути дотримана лише у випадках передбачених
ч. 1 ст. 24 КЗпП.

Підкажіть, як правильно зробити виправлення в трудовій книжці з огляду на те, що
в Класифікаторі професій є помилково виписана професійна назва роботи: «Апаратник виробництва малотонажних продуктів»? Чи маю я право виписувати цю
назву професії правильно — «Апаратник виробництва малотоннажних продуктів»?
Ні, не маєте.
На сьогодні, в Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) мають місце помилково виписані
професійні назви робіт. Поряд із зазначеною в
запитанні назвою професії це також: «Священослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т.ін.)», «Менеджер (управи-
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тель) у сфері аренди машин та устаткування»,
«Прожарювач порошку для кабеля» тощо.
Отже, слід наголосити на тому, що наявність
будь-яких помилок у нормативних документах
не можна тлумачити будь-яким чином. З приводу ж КП, то до тих пір, поки розробники не
зроблять офіційні виправлення, потрібно
користуватися тим, що є, не дивлячись на
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помилки та неточності. Крім того, тільки офіційні розробники можуть трактувати правильність або не правильність того чи іншого запису
в офіційному документі. А відтак користувачі не

повинні забувати, що якщо певна назва професії
визиває в них певні питання з приводу правильності її написання, то відповіді на них мають надавати відповідні компетентні органи.

За штатним розписом назва моєї посади — «Заступник начальника управління
профілактики соціального сирітства – начальник відділу профілактики небезпечних захворювань». У разі, коли я погоджую документи, чи можна скорочувати
назву посади?
Порядок візування певних видів документів
зазначається в інструкції установи.
Зовнішнє погодження проектів документів
оформляється шляхом проставлення на них грифа погодження, який включає в себе слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи та
установи, з якою погоджується проект документа, особистий підпис, ініціали (ініціал імені),
прізвище і дату або назву документа, що підтверджує погодження, його дату і номер (індекс).
Таким чином, запис про найменування посади (назви професії) має бути повним, без
скорочень відповідно до штатного розпису.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства,
начальник методичного відділу

РЕКЛАМА

Ні, не можна.
Відповідно до Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінетом Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1242, у разі виникнення
потреби в проведенні оцінки доцільності створення документа, його обґрунтованості та відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа,.
Внутрішнє погодження оформлюється шляхом проставляння візи. Віза включає: особистий
підпис, ініціали (ім’я та по батькові) і прізвище
особи, яка візує документ, дату візування із зазначенням у разі потреби найменування посади
цієї особи.
Перелік посадових осіб, які повинні завізувати документ, визначає працівник, який створює
документ, виходячи з його змісту.
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А
Архіваріус
9 Короткий опис професії: Архіваріус — це
службовець, який завідує архівом підприємства,
установи чи організації. Обов’язки архіваріуса
передбачають забезпечення зберігання документів, видавання різних довідок і документів з
відомостей, що зберігаються в архіві, контроль
за використанням архівних матеріалів, їх облік
та збереження.
9 Зміст роботи: Архіваріус підбирає потрібні документи за запитами, перевіряє правильність оформлення документів, що надходять на
зберігання, оновлює картотеку архіву по мірі
надходження документів, описує всі документи,
що зберігаються в архіві, бере участь в експертизі з установлення цінності архівних документів й подає до державного архіву відомості про
всі документи, що зберігаються в установі.
9 Повинен знати: Архівну справу, вміти працювати з картотеками та електронними базами
даних.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Професія архіваріуса вимагає від людини таких
особистих якостей як: відповідальність й акуратність, хороша пам’ять, педантичність, організованість і уважність, завзятість і витримка.
9 Умови праці: Архіваріуси можуть працювати в державних і обласних (міських) архівах, великих організаціях, наукових установах, де необхідно забезпечити зберігання значної
кількості важливих документів. Така робота
може бути протипоказана людям, що мають
алергічні прояви.
9 Кваліфікаційні вимоги: Початковий рівень вищої освіти або професійно-технічна освіта та підготовка на виробництві.
9 Рівень заробітної плати: 2 300 – 2 500 грн
на місяць.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 4141. Ця професія у КП
належить до підкласу «Службовці, що зайняті в
бібліотеці чи роботою з картотекою», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010
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«Класифікація видів економічної діяльності»
(далі — КВЕД) — до класу 91.01 «Функціювання
бібліотек і архівів».

Аудитор
9 Короткий опис професії: Аудитор перевіряє бухгалтерську й податкову звітність підприємств, установ, організацій. По суті, аудитор — це ревізор бухгалтерської діяльності, але
одночасно — незалежний підприємець, експерт.
9 Зміст роботи: Основний обов’язок аудитора — виявити бухгалтерські помилки під час
проведення перевірок підприємств і організацій
та надати керівництву консультації щодо їх виправлення.
9 Повинен знати: Бухгалтерську справу, вміти перевіряти звітність, проводити аналіз фінансової діяльності, формувати рекомендації щодо
ведення бухгалтерського обліку.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, хороша пам’ять, мобільність, концентрація, аналітичний склад мислення.
9 Умови праці: Аудитори працюють у спеціалізованих аудиторських компаніях або ж отримують ліцензію і займаються приватною практикою. Сьогодні все більше українських компаній,
вводять до свого штату внутрішнього аудитора.
Аудиторами, зазвичай, стають досвідчені бухгалтери.
9 Кваліфікаційні вимоги: Щоб працювати
аудитором, необхідно отримати відповідний
сертифікат аудитора (категорії А або Б) в Аудиторській палаті України (далі — АПУ), а також свідоцтво від АПУ про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноосібно надають аудиторські послуги.
Його може отримати особа з вищою освітою,
яка закінчила курси аудиторів і склала відповідний іспит.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати : 7 500 – 8 500 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП 2411.2. Ця професія у
КП належить до підкласу «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», у КВЕД — до секції К «Фінансова та страхова діяльність».
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Б
Бармен
9 Короткий опис професії: Бармен — це
працівник з оперативного обслуговування відвідувачів барів та розрахунку з ними.
9 Зміст роботи: Основні обов’язки бармена — зустрічати гостей, знайомити їх з асортиментом і рецептурою напоїв, отримувати замовлення, готувати напої та закуски, сервірувати їх.
Оскільки знаряддям праці бармена являються
функціональні засоби — міксери, кавоварки, кухонні комбайни, — і він працює в приміщенні,
то професія бармена відноситься до класу
машинно-ручної праці в умовах побутового мікроклімату.
9 Повинен знати: Асортимент слабоалкогольних та алкогольних напоїв, які користуються
попитом, рецептуру і способи приготування
коктейлів; правила й температурний режим
зберігання товарів; засоби та правила оформлення товару на прилавку. Крім того, бармен
повинен вміти складати товарний звіт.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Професія бармена вимагає від працівника емоційної врівноваженості, вміння встановлювати
й підтримувати контакти з людьми, знання психології, акуратності та, подекуди, артистизму.
9 Умови праці: Професію бармена можна
віднести до професій із середнім ступенем важкості й напруженості. У процесі своєї роботи
бармен витримує нервово-емоційне напруження та фізичне навантаження, несе моральну, а
також матеріальну відповідальність. Медичними
протипоказаннями щодо навчання та роботи за
професією бармена є захворювання шкіри, хронічні захворювання опорно-рухового апарату,
епілепсія, різко виражені неврози, хронічні інфекції, бактеріоносіння, серйозні порушення
зору та слуху, туберкульоз легенів.
9 Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта, курсова підготовка.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
бармена значно залежить від місця роботи та
кваліфікації й коливається у межах 4 000 – 8 000
грн на місяць.
9 Кодування: Код КП 5123. Ця професія у КП
відноситься до підкласу «Офіціанти та буфетни54

ки», у КВЕД — до класу 56.30 «Обслуговування
напоями».

Бджоляр
9 Короткий опис професії: Бджоляр — це
робітник з виведення й догляду за бджолами і
отримання продуктів діяльності бджіл. Він має
бути спостережливим, уважним та терплячим,
щоб правильно і точно оцінювати стан кожної
бджолиної сім’ї.
9 Зміст роботи: Доглядаючи бджіл цілий
рік, бджоляр створює нові сім’ї бджіл, проводить
племінну роботу, виводить і замінює маток, відкачує і перероблює воскову сировину, ремонтує
вулики та інвентар, виготовляє рамки для нових
стільників, перевозить бджіл на медозбір і запилення сільськогосподарських культур, створює для них кормові запаси на зиму, готує пасіку до зимівлі, здійснює санітарно-гігієнічні та
ветеринарні заходи.
9 Повинен знати: Бджоляр повинен до тонкощів вивчити біологію, життя бджіл та бджолиних сімей, їх хвороби і шкідників, прийоми захисту пасіки від них, інші питання розведення
та утримання бджіл.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Робота з бджолами потребує обережності та
спритності рухів, винахідливості, ініціативності,
охайності.
9 Умови праці: Праця бджоляра орієнтується
на самозайнятість та фермерські господарства.
Останнім часом в Україні створюються великі
бджолярські господарства, що дозволило країні
увійти у першу п’ятірку країн – експортерів меду
в світі.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта та професійна підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 200 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП 6123. Ця професія у КП
належить до підкласу «Бджоляри та шовківники», у КВЕД — до секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

На співбесіді:
— Назвіть ваші сильні сторони.
— Наполегливість!
— Дякуємо, ми зв’яжемося з вами пізніше.
— Я почекаю тут.

З підслуханого у відділі кадрів:
— Так, лікарняний оплачується! Але
це не означає, що Ви повинні сидіти вдома і хворіти.

***

***

У суді розглядається справа про викрадення автомобіля:
— Обвинувачений, скажіть високоповажному судові, навіщо вам здався той автомобіль?
— Розумієте, я дуже боявся спізнитися на роботу.
— Але чому ви не поїхали автобусом?
— Бо на автобус я не маю водійських прав категорії
«D».

***

Українці, які з’їдають в день більше 3000 калорій,
будуть зобов’язані платити податок за переїдання.

Розмова двох співробітниць під час обідньої перерви:
— Чула, як почастішали випадки пограбувань. Так
я тепер, щоб відлякати грабіжників, вмикаю радіоприймач.
— А я на других дерев’яних дверях залишаю записку: «Юро, усі змії розповзлися. Збери їх, бо я не
встигла».

***

Комісія у військкоматі. На прийомі в окуліста перший призовник.
Лікар:
— Верхній рядок бачите?
— Бачу.
— А нижче?
— Бачу.
— А найнижчий?
— Не бачу.
— Добре. До снайперів відправимо. Наступний.
— Верхній рядок бачите?
— Бачу.
— А який нижче, бачите?
— Не бачу.
— В морфлот оформимо. Наступний.
— Верхній рядок бачите?
— Не бачу.
— Хитрий, у розвідку підете!

***

Дивно, але найважчий удар по вітчизняній м’ясомолочній промисловості нанесло дорожчання сої та
пальмового масла.

***

Після походу на базар за м’ясом складається враження, що сходив за донорськими органами. Ціни потроху вирівнюються.

***

Найважча в світі робота у шкарпеток, вони увесь
день на ногах.

Добрі поради
Якщо вас засмучує настання понеділка, працюйте
без вихідних.
Найкращий спосіб підняти людину о 6:00 — це кава
в ліжко… Вилив і тікай.
Придбай земельну ділянку, торф, теплицю, насіння,
добрива, засоби від шкідників, розсаду, інструменти,
машину, паливо — і насолоджуйся тоді БЕЗКОШТОВНИМИ овочами і фруктами з власної дачі.

***

Оголошення в газеті: «На роботу потрібний таємний
покупець для перевірки автосалонів. Від вас вимагається: представницька зовнішність, юридична освіта
(обов’язково), особисте авто вартістю більше 200 тис.
грн. Оплата за відвідування автосалону і складання
докладного звіту — 50 грн».

***

Відповідь на головоломку з № 5
Андрій

Дмитро

Іван

Юрій

Ім’я дружини

Катерина

Анна

Ольга

Марія

Квіти

троянди

тюльпани

гладіолуси

гвоздики
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Важливі дати квітня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(8 — Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин

Квітень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (12 — Пасха
(Великдень))
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (30)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 години
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1 — День сміху — цей день не міститься у жодних
календарях знаменних дат, але його цілком можна віднести до міжнародних свят, оскільки він відзначається на
усіх континентах. Тож у вас є нагода добре пожартувати
над своїми знайомими, проте пам’ятайте, що й ви не будете застраховані від веселих розіграшів.
5 — День геолога (встановлено Указом Президента
України від 7 лютого 1995 р. № 110/95).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень 2015 року (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень – березень 2015 року (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 5 серпня 2014 р. № 224);
9 звіту про витрати на утримання робочої сили за
формою № 1-РС (подається один раз на чотири роки) за
2014 рік (за новою формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2014 р. № 227).
11 — день заснування Міжнародної організації праці
(МОП), яка була створена у 1919 році урядами різних
країн для підтримки міжнародного співробітництва у
справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення
соціальної несправедливості за рахунок поліпшення
умов праці.
12 — Пасха (Великдень) — релігійне свято та неробочий день, закріплений на законодавчому рівні. Нехай цей
день гуртує всіх нас навколо давніх християнських цінностей: доброти, терпимості, милосердя, любові до ближнього і надає впевненості у житті, в якому не буде місця для
брехні та насилля. Зі святом вас і ваші родини, миру та
спокою нашій країні!
13 — 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, оскільки Великдень завжди припадає на неділю (цього разу 12 квітня), то
вихідний день переноситься на понеділок (13 квітня) і робота в цей день не проводиться).
17 — День пожежної охорони (встановлено Указом
Президента України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
18 — День довкілля (встановлено Указом Президента
України від 6 серпня 1998 р. № 855/98).
28 — День охорони праці (встановлено Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006).
30 — передсвятковий день — тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному,
так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників,
яким встановлено скорочену тривалість робочого часу).
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