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«Зворотний зв‘язок»:
Чи можна отримати грошову
компенсацію за невикористану
працівником щорічну відпустку
будь-коли (за бажанням працівника) або ж це можна зробити лише
у разі звільнення працівника?
Хто має затверджувати на підприємстві правила внутрішнього
трудового розпорядку — власник
підприємства, директор чи відділ
кадрів, — та чи потрібно їх узгоджувати з колективом до затвердження?
Чи можна звільнити одиноку матір за систематичні дисциплінарні проступки (прогули, регулярні
запізнення на роботу, невиконання
трудових обов’язків тощо)?
У випадку, якщо трудовий договір укладається у письмовій
формі, чи обов’язково ще видавати
наказ про прийняття працівника на
роботу?
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Припинення трудових відносин
за погодженням сторін:
приписи Трудового кодексу
Як чинне, так і перспективне законодавство висуває до процедури звільнення низку вимог, порушення яких може призвести до значних негативних наслідків для
роботодавця. Усі підстави звільнення можна умовно поділити на чотири групи залежно від того, хто виступає ініціатором звільнення: роботодавець, працівник,
обидві сторони трудового договору чи треті особи. У свою чергу, підстави звільнення працівника з ініціативи роботодавця поділяють ще на дві підгрупи: ті, що застосовуються як вид дисциплінарного стягнення (за наявності вини працівника, невиконання ним трудових обов’язків чи порушення трудової дисципліни), і ті, що
застосовуються внаслідок певних обставин і не передбачають вини працівника.
Звісно, кожна з підстав звільнення має свої особливості застосування й наразі ми
розпочнемо огляд положень проекту Трудового кодексу (далі — ТК) з тих випадків,
коли припинення трудових відносин відбувається за погодженням між працівником
і роботодавцем.

Загальні підстави
Припиненню трудових відносин присвячена
глава 6 книги другої ТК й навіть поверхневого
ознайомлення з її нормами достатньо для того,
щоб стверджувати, що багато нюансів цього
складного процесу, які залишаються за межами
регулювання поки що чинного Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), відображені
й конкретизовані у ТК.
Так, до загальних підстав припинення трудових відносин відповідно до ст. 81 ТК належать:
— закінчення строку трудового договору
(ст. 82 ТК);
— згода сторін (ст. 83 ТК);
— розірвання трудового договору за ініціативою працівника (ст. 84 ТК);
— розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (ст. 87, статті 93 – 98 ТК;
— рішення вищого органу управління або наглядової ради роботодавця про припинення повноважень (відкликання) голови і членів наглядової ради та/або виконавчого органу, а також
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будь-яких інших працівників, якщо їх призначення (обрання) та звільнення (відкликання)
належить до компетенції вищого органу управління або наглядової ради відповідно до установчих документів роботодавця;
— незалежні від волі сторін підстави (статті 99 – 105 ТК).
Як можна побачити з наведеного переліку,
більшість положень ст. 81 ТК, на відміну від
ст. 36 КЗпП, є нормами непрямої дії і конкретизуються в інших статтях ТК, а кількість підстав
для звільнення дещо збільшена порівняно з чинним КЗпП.
Але якщо взяти до уваги лише підстави припинення трудових відносин за погодженням
сторін, які ми й розглядатимемо надалі, то їх
кількість, навпаки, зменшилася внаслідок того,
що деякі підстави, які у КЗпП просто дублювали
інші, у ТК не знайшли відображення. Ознайомитися з підставами припинення трудових відносин за погодженням сторін, закріпленими в ТК,
і порівняти їх з аналогічними нормами чинного
КЗпП, зручніше буде за допомогою Таблиці.
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Таблиця
Підстави припинення трудових відносин за погодженням сторін згідно з КЗпП і ТК
КЗпП
Угода сторін (п. 1 ст. 36)

Переведення працівника, за його згодою, на інше
підприємство або перехід на виборну посаду (п. 5 ст. 36)
Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження
роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36)
Підстави, передбачені контрактом (п. 8 ст. 36)
Закінчення строку трудового договору (п. 2 ст. 36)

Незадовільні результати
випробування (ст. 28)

За згодою працівника
і роботодавця
Як зазначено у ст. 83 ТК, трудовий договір
може бути розірвано в будь-який час за домовленістю між працівником і роботодавцем. Сам
механізм звільнення за цією підставою не деталізовано, проте він майже нічим не відрізняється
від процедури припинення трудового договору
за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП.
Єдина обов’язкова умова — це саме домовленість сторін, а ініціювати припинення трудового договору за цією підставою може як працівник, так і роботодавець (при цьому інша сторона
може як погодитися на це, так і ні — в останньому випадку, коли домовленість не досягнута,
стороні, яка бажає розірвати трудові відносини,
доведеться шукати для цього інші підстави).
При цьому ані працівник, ані роботодавець не
зобов’язані вказувати мотиви пропозиції щодо
припинення трудового договору.

У випадку, коли звільнення за згодою сторін ініціює працівник, звільнення на цій підставі не є
тотожним звільненню за власним бажанням
(ст. 38 КЗпП, ст. 84 ТК) — це різні підстави припинення трудового договору, що передбачають різний
порядок і оформлення звільнення працівника та
різні правові наслідки для обох сторін договору.

№ 7 (91), 1 квітня 2015

ТК
Згода сторін (ст. 83).
Конкретизовано, що трудовий договір може бути розірвано
в будь-який час за домовленістю між працівником і
роботодавцем
—
—

—
Закінчення строку трудового договору (ст. 82).
Встановлено обов’язок роботодавця попередити працівника
за три дні до дати припинення трудового договору
Встановлення роботодавцем невідповідності працівника
займаній посаді протягом строку випробування (ч. 2 ст. 41).
Обов’язкове письмове попередження працівника за три дні
до звільнення.

Якщо пропозиція про припинення трудового
договору за угодою сторін надходить від працівника, то він, зазвичай, подає письмову заяву
з проханням про звільнення з роботи (наразі —
за п. 1 ст. 36 КЗпП, після набуття чинності ТК — за
ст. 83 ТК) і зазначає бажану дату свого звільнення.
Хоча ані за КЗпП, ані за ТК письмова заява про
звільнення за угодою сторін не є обов’язковою
(сторони можуть і в усній формі дійти згоди про
припинення трудових відносин, оформивши
звільнення працівника наказом роботодавця), але
для забезпечення можливості в подальшому в разі
виникнення спору довести факт наявності домовленості між сторонами, бажано мати письмові документи на її підтвердження (якщо звільнення за
згодою сторін ініціює роботодавець, то можна,
наприклад, укласти відповідну угоду в письмовій
формі за підписом обох сторін трудового договору — працівника і роботодавця).
Але незалежно від того, чи існує письмова
угода про припинення трудового договору, припинення трудових відносин за згодою сторін повинно бути оформлене шляхом видання наказу
роботодавця, з яким працівник має бути ознайомлений під підпис.

У зв’язку із закінченням
строку трудового договору
Згідно з ч. 1 ст. 82 ТК строковий трудовий договір підлягає припиненню у зв’язку із закінченням
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строку його дії, в тому числі й у зв’язку із закінченням строку виконання певної роботи, про що роботодавець попереджає працівника за три дні до
дати припинення.
Найголовніша відмінність від чинного законодавства — це обов’язок роботодавця попередити про закінчення строку трудового договору
(і, відповідно, про свій намір припинити з ним
трудові відносини за цією підставою) за три дні
до закінчення строку договору.
А от якщо продовжувати трудові відносини
після спливу строку трудового договору не бажає
працівник, він може або пред’явити до роботодавця вимогу про звільнення, або ж просто відмовитися приступити до роботи наступного дня
після закінчення строку трудового договору.

Якщо після закінчення строкового трудового договору трудові правовідносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення,
дія цього договору вважається продовженою на
невизначений строк на тих самих умовах, якщо
інше не встановлене законом (ч. 1 ст. 391 КЗпП,
ч. 3 ст. 61 ТК) — це означає, що у подальшому
звільнити працівника у зв’язку з закінченням
строку трудового договору буде неможливо.

Строковий трудовий договір, укладений на
час виконання працівником обов’язків тимчасово відсутнього працівника, припиняється не пізніше наступного дня після повернення цього
працівника на роботу. Якщо працівника в цей
строк не звільнено, трудові відносини з ним можуть бути припинені лише з інших підстав, визначених ТК.

Незадовільні
результати випробування
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КЗпП та ч. 1 ст. 38 ТК
під час укладення трудового договору може бути
обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі,
яка йому доручається. Якщо працівник після закінчення випробувального строку продовжує
працювати, він вважається таким, що витримав
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випробування, і надалі розірвання трудового договору з ним здійснюється на загальних підставах.
Якщо ж протягом строку випробування буде встановлено невідповідність працівника роботі, на яку
його прийнято, роботодавець має право припинити трудові відносини з таким працівником і звільнити його за ст. 28 КЗпП та ч. 2 ст. 41 ТК.
Як за чинним, так і за перспективним законодавством, результати випробування визначаються роботодавцем. Водночас, ані у КЗпП,
ані у ТК не регламентовано, які саме документи
мають підтверджувати невідповідність працівника посаді або виконуваній роботі (та й взагалі
не встановлено вимоги про їх обов’язкову наявність). Але оскільки право роботодавця звільнити працівника внаслідок незадовільних результатів випробування все ж таки пов’язується з
виявленою невідповідністю працівника роботі,
на яку його було прийнято, зрозуміло, що все ж
таки бажано мати документальне підтвердження невідповідності працівника дорученій йому
роботі. Так, найбільш прийнятним виходом з
цієї ситуації вбачається у разі незадовільного
результату випробування працівника складання
його безпосереднім керівником відповідної доповідної записки з додаванням до неї, за наявності, підтвердних документів (наприклад, звіти
про невиконану працівником під час випробування чи виконану з помилками роботу, про
дисциплінарні порушення тощо).
Також необхідно звернути увагу на обов’язкову вимогу ч. 2 ст. 41 ТК про необхідність попередження роботодавцем працівника про
звільнення внаслідок незадовільних результатів
випробування за три дні. При цьому якщо для
аналогічного попередження у разі закінчення
строку трудового договору форму такого попередження не встановлено, то у випадку звільнення працівника за результатами випробування
попередження має бути здійснено у письмовій
формі (утім, можливо, це просто упущення автора законопроекту ТК, яке згодом буде відкориговане й для попередження про припинення трудового договору внаслідок закінчення його строку
також буде передбачена саме письмова форма).
Якщо ж строк випробування закінчився, а
працівник продовжує працювати, то він вва-
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жається таким, що витримав випробування, і
наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах (ч. 1 ст. 28
КЗпП, ч. 3 ст. 41 ТК).

Правила оформлення звільнення
Незалежно від підстави припинення трудового договору, днем звільнення працівника з роботи є останній день фактичного виконання працівником трудових обов’язків, а у випадках,
коли перед звільненням працівником використовувалися належні йому дні відпустки — останній день відпустки (ст. 113 ТК).
Про звільнення працівника роботодавець згідно зі ст. 114 ТК зобов’язаний видати наказ (розпорядження), в якому зазначаються фактичні
обставини, що стали причиною звільнення, та
у точній відповідності із законом формулюється підстава, за якою звільняється працівник, з посиланням на відповідну статтю (частину, пункт) ТК.
Незначних змін зазнали положення щодо
обов’язку роботодавця видати працівнику документи в разі звільнення (ст. 115 ТК). Так, поряд з наданням працівникові в день звільнення
трудової книжки із внесеним до неї записом про
звільнення з формулюванням підстави звільнення та копії наказу (розпорядження) про звільнення (у разі припинення трудового договору за
ініціативою роботодавця), з’являється й необхідність на вимогу працівника видати йому
рекомендаційну характеристику. Якщо працівник у день звільнення не працював, роботодавець зобов’язаний видати зазначені документи на першу особисту вимогу працівника або за
письмовою заявою працівника, засвідченою в
установленому законом порядку, надіслати їх
поштою (рекомендованим листом).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Надання роботодавцем
третім особам будь-якої інформації про причини
звільнення та інші відомості про працівника, крім
надання їх на прохання працівника та в інших випадках, передбачених законом (ч. 2 ст. 115 ТК).
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Також роботодавець зобов’язаний провести
з працівником, з яким припинено трудові відносини, у день звільнення розрахунок із заробітної плати, гарантійних, компенсаційних та
інших виплат (ст. 117 ТК). Якщо працівник у
день звільнення не працював, зазначені суми
повинні бути виплачені не пізніше наступного
робочого дня після пред’явлення звільненим
працівником вимоги про розрахунок. У разі невиплати з вини роботодавця сум, що належать
звільненому працівникові, у день звільнення
роботодавець повинен виплатити працівникові його середньомісячну заробітну плату за
весь час затримки до дня фактичного розрахунку.
Чітку та однозначну редакцію, порівняно з
дещо «розмитим» чинним законодавством,
має ст. 119 ТК стосовно здійснення гарантійних виплат за невикористані відпустки в разі
звільнення працівника. Вона раз і назавжди
припиняє вільне трактування необхідності
компенсувати працівникам невикористані відпустки (адже і досі можна почути думки про
те, що компенсуються тільки відпустки, наприклад, за два – три останні роки, або навіть і за
один), а також допомагає полегшити підрахунки в разі компенсації відпусток за неповний
рік роботи.
Так, згідно з положеннями ст. 119 ТК, якщо
працівник не виявив бажання щодо надання
йому невикористаних днів відпусток, одночасно із звільненням йому виплачується компенсація за всі дні невикористаної щорічної
відпустки, а також соціальної відпустки працівникам із сімейними обов’язками, які мають
дітей, за всі роки до дня звільнення без будьяких обмежень.
Гарантійні виплати за дні невикористаної
працівником відпустки також здійснюються в
день його звільнення.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Прийняття на роботу іноземців
та осіб без громадянства
Як відомо, від кадрового потенціалу підприємства не в останню чергу залежить
успішність його роботи в цілому. Досить часто у роботодавців виникає потреба підсилити кадрову складову висококваліфікованими фахівцями. Однак, що робити,
якщо потрібних вузькопрофільних спеціалістів бракує в державі? Зрозуміло, що за
таких обставин вихід вбачається лише у запрошенні на роботу іноземних фахівців.
Як відомо, деякі галузі ринку праці на Заході мають певний профіцит, тому майже
завжди, доклавши певні зусилля, таки можна віднайти потрібного працівника. Але
у разі, коли роботодавець змушений таки вдатися до залучення до роботи іноземця, проблема не обмежується лише процедурою його пошуку, оскільки водночас
виникає й низка суто практичних питань: Як правильно оформити на роботу такого працівника? Як отримати дозвіл на використання праці іноземців? Які документи
слід готувати до подання у дозвільні інстанції? Чи обов’язково отримувати дозвіл
від центру зайнятості? Які санкції можливі у разі залучення до роботи працівникаіноземця без відповідного дозволу? Усі ці питання є безумовно актуальними та
заслуговують детального вивчення.

Законодавче регулювання
Відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими правами та свободами, а також
несуть такі ж самі обов’язки, як і громадяни
України (за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами
України). Детально питання використання праці іноземців в Україні регулюються законами
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067), «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI (далі —
Закон № 3773), «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV тощо.
То хто ж такі іноземці та особи без громадянства? У ст. 1 Закону № 3773 визначено, що іноземець — це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим)
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іншої держави або держав, а особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Іноземці та особи без громадянства
відповідно до ст. 4 Закону № 3773 можуть у
встановленому порядку іммігрувати в Україну
на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також
тимчасово перебувати на її території. Процедура оформлення іноземцям в’їзду в Україну регулюється Правилами оформлення віз для в’їзду
в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 1 червня 2011 р.
№ 567.
Іншим нормативно-правовим актом, а саме
Законом України «Про імміграцію» від 7 червня
2001 р. № 2491-III (далі — Закон № 2491), встановлено порядок надання дозволів на імміграцію і видачі посвідчень на постійне проживання
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іноземців, які іммігрували або прибули в Україну для тимчасового працевлаштування. Слід зазначити, що процедура прийняття на роботу
українським роботодавцем працівника, який є
іноземцем чи особою без громадянства, дещо
відрізняється від процедури укладення трудового договору з громадянином України. У цьому
аспекті особливої уваги заслуговує обов’язкова
наявність дозволу на працевлаштування іноземця. Необхідність такого дозволу передбачається
і міжнародними договорами України.
Згідно з ч. 4 ст. 3 Закону № 5067 іноземці та
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті,
що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Ті категорії іноземців та осіб без громадянства, що
прибули в Україну для працевлаштування на
визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу (з веденням їх обліку) на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в
порядку, визначеному Законом № 5067. Саме ця
правова норма і є ключовою при влаштуванні
іноземців на роботу в Україні.
Слід звернути увагу, що порядок видання таких дозволів, умови продовження терміну їх дії,
інші питання їхнього використання врегульовано Порядком видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27 травня 2013 р. за № 437 (далі —
Порядок № 437). Нагадаємо, що нещодавно Уряд
вніс до цього документа численні зміни й доповнення, фактично виклавши його у новій редакції (знайти текст оновленого Порядку № 437
ви можете у вкладці з нормативно-правовими
актами у № 5 (89) газети «Консультант Кадровика»).
Відповідно до п. 2 Порядку № 437 дозвіл на
працевлаштування іноземця видається територіальними органами Державної служби зайнятості України (далі — ДСЗУ). Серед іншого, там
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йдеться, що такі дозволи видають за місцезнаходженням підприємства, установи, організації на застосування на конкретних посадах
праці:
— іноземців чи осіб без громадянства за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані
працівники, спроможні виконувати відповідний
вид роботи;
— іноземців чи осіб без громадянства за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України;
— іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного
обсягу робіт (послуг) на підставі договорів
(контрактів), укладених між вітчизняним та
іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців,
які залучаються в рамках таких договорів
(контрактів), не перевищує половини загальної
чисельності осіб, що працюватимуть на умовах
договорів (контрактів);
— іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу
про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної
угоди про торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії»;
— іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту.
Роботодавець має знати, що у ч. 6 ст. 42 Закону № 5067 встановлено, що дозвіл на працевлаштування не потрібно отримувати для:
1) іноземців, які постійно проживають в Україні;
2) іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали
дозвіл на імміграцію в Україну;
3) іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано
тимчасовий захист в Україні;
4) представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
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5) працівників закордонних засобів масової
інформації, акредитованих для роботи в Україні;
6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
7) працівників аварійно-рятувальних служб
для виконання термінових робіт;
8) працівників іноземних представництв, які
зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
9) священнослужителів, які є іноземцями і
тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з
офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
10) іноземців, які прибули в Україну для участі
у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
11) іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
12) інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є
відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом
№ 2491 (ч. 7 ст. 42 Закону № 5067). Відповідно
до ст. 4 Закону № 2491 залучення таких осіб
здійснюється в межах квоти імміграції (граничної кількості іноземців, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного
року), встановленої КМУ.
Окрім цього, відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18 січня
1996 р. № 30, іноземним громадянам – службовцям іноземних суб’єктів господарської діяльності,
які є співробітниками представництв, Міні-
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стерством економіки України видаються спеціальні службові картки, що діють на всій території
України. Такі картки надають право зазначеній
категорії іноземців перебувати на території
України та працювати в представництві. Дозволу
на їхнє працевлаштування в представництві не
потрібно, а от для роботи в іншого роботодавця
України їм буде необхідно одержати відповідний дозвіл.
Попри відкритість українського ринку праці
для іноземців, вони не можуть призначатися на
певні посади або займатися певною трудовою
діяльністю, якщо відповідно до законодавства
України призначення на ці посади або зайняття
такою трудовою діяльністю пов’язується з належністю особи до громадянства України. Наприклад, у разі проходження державної служби,
обіймання виборних посад в органах державної
влади, здійснення правосуддя тощо. Відповідні
обмеження встановлені як безпосередньо Конституцією України, так і окремими законами,
зокрема, «Про державну службу» від 16 грудня
1993 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723), «Про
судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р.
№ 2453-VI (далі — Закон № 2453), «Про службу
в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-III тощо.
Зокрема, іноземці не можуть бути:
— прокурорами, слідчими (ст. 46 Закону
України «Про прокуратуру» від 5 листопада
1991 р. № 1789-ХІІ);
— нотаріусами (ст. 3 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ);
— суддями (ст. 51 Закону № 2453);
— державними службовцями (ст. 4 Закону
№ 3723).

Отримання дозволу
Умовно, алгоритм отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства можна розбити на декілька етапів.
1. Подання інформації про попит на робочу
силу. Насамперед, роботодавець має подати до
територіальних органів ДСЗУ звіт про попит на
робочу силу за формою № 3-ПН. Така інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до
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звернення за дозволом, оскільки на підставі зазначеної інформації служба зайнятості сприяє у
працевлаштуванні громадянам України.
2. Подання документів для отримання дозволу. Потім, відповідно до п. 6 Порядку № 437,
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роботодавець подає територіальному органові
ДСЗУ належним чином оформлені наступні документи:
а) заяву згідно зі зразком-додатком до Порядку № 437 (див. Зразок);
Зразок

Харківський обласний центр зайнятості
(найменування територіального органу, до якого подається заява)

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Харківхліб»
повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації)

ЗАЯВА
Прошу видати дозвіл, продовжити дію дозволу на застосування праці
(необхідне підкреслити)

Гербера Іакова Давидовича
(прізвище, ім’я, по батькові)

Ізраїль
(громадянство (підданство)

на посаді (за професією)
головного технолога, код 1237.1

,

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

який
є кваліфікованим працівником;
претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником
підприємства, установи, організації;
претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права або
суміжних прав як основний трудовий обов’язок;
претендує на зайняття посади у суб’єкта індустрії програмної продукції, статус якого
підтверджено ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(назва та реквізити документу)
направлений закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт
(послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним
суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах таких договорів (контрактів);
належить до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії» відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);
є іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
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Зразок. Закінчення

має диплом навчального закладу, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу
_______________________________________________________________________________.
(назва світового рейтингу)

Електронна пошта

pecar@kharkivhlib.com

.

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України
«Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010:
15.61

.

Місцезнаходження підприємства, установи, організації
м. Харків, проспект Весняний, 135, ПАТ «Харківхліб»
Контактний телефон
+38 (057) 765-45-34, +38 (057) 765-45-35
Додаток: на _3_ арк.
Генеральний директор
(посада керівника підприємства, установи, організації)

Чуб
(підпис)

12 березня 2015 р.

б) 2 кольорові фотокартки 3,5 × 4,5 см;
в) копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими
даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
г) документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або
інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров’я України;
ґ) довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без
громадянства, відповідно до законодавства не
пов’язана з належністю до громадянства України
і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимносекретного органу зазначена довідка подається
також за підписом керівника такого органу;
д) довідку Міністерства внутрішніх справ
України (далі — МВС) про те, що іноземець чи
особа без громадянства, які на момент оформ-
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О. О. Чуб
(ініціали та прізвище)

М. П. (у разі наявності)

лення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину
та стосовно них не здійснюється кримінальне
провадження;
е) довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець
чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину
та стосовно них не здійснюється кримінальне
провадження;
є) копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства.
Зауважимо, що документи, зазначені у пп. «г»
«е» «є», повинні бути перекладені українською
мовою, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Окрім цього, роботодавець додатково подає
для отримання дозволу щодо іноземців чи осіб
без громадянства:
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— копію договору (контракту), укладеного
між вітчизняним та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну
для виконання певного обсягу робіт (послуг);
— рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без
громадянства на роботу в Україну та копію
контракту, укладеного між іноземцем чи особою
без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
— копії установчих документів, засвідчених в
установленому порядку;
— засвідчені нотаріально копії документів,
що ідентифікують об’єкт авторського права і
(або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право).
У випадку, коли такі документи видані за
межами України, вони повинні бути легалізовані в установленому порядку та подані разом із
засвідченим в установленому порядку перекладом українською мовою.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Витребування посадовими
особами територіального органу ДСЗУ від роботодавця додаткових документів, не передбачених
Порядком № 437 (п. 11 Порядку № 437).

Для отримання дозволу на застосування
праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, роботодавець подає:
— заяву згідно з додатком до цього Порядку;
— копії рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в
Україні;
— дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 см.
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У п. 9 Порядку № 437 зазначається, що для
продовження дії дозволу роботодавець подає
територіальному органові не пізніше ніж за
20 календарних днів до закінчення дії дозволу:
— заяву згідно з додатком до цього Порядку;
— дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 × 4,5 см;
— довідку МВС про те, що іноземець чи особа
без громадянства, які на момент оформлення
дозволу перебувають на території України, не
відбувають покарання за скоєння злочину та
стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.
3. Прийняття рішення ДСЗУ. На цьому етапі ДСЗУ протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів приймає рішення щодо видачі чи відмови у видачі дозволу. Відповідне
рішення оформляється наказом територіального
органу ДСЗУ та не пізніше ніж протягом двох робочих днів із дня його прийняття надсилається
роботодавцеві поштою з повідомленням про
вручення, а також електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення
плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу ДСЗУ
із зазначенням таких платіжних реквізитів.
4. Сплата коштів за отримання дозволу.
У разі позитивного рішення територіального органу ДСЗУ про надання дозволу, роботодавець
повинен перерахувати кошти на зазначений
територіальним органом рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, що
підтверджується квитанцією про внесення плати. У разі невнесення роботодавцем такої плати
протягом 10 робочих днів з дня отримання ним
рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення, таке рішення скасовується.
5. Видача дозволу роботодавцю. Територіальний орган ДСЗУ відповідно до п. 16 Порядку № 437 має оформити і видати дозвіл протягом трьох робочих днів з дня зарахування коштів
на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, вказаний територіальним
органом ДСЗУ.
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6. Подання копії трудового договору з іноземцем. Останній етап, яким, власне, і завершується працевлаштування іноземця — це подання роботодавцем після отримання дозволу
протягом семи робочих днів з моменту укладення з іноземцем чи особою без громадянства
трудового договору (контракту) його копії.
У разі, коли іноземець чи особа без громадянства без поважних причин не приступили до роботи в передбачений трудовим договором
(контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п’яти робочих днів письмово повідомити
про це територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби (далі — ДМС), який
видавав посвідку на тимчасове проживання в
Україні іноземця чи особи без громадянства, і
терито-ріальний орган ДСЗУ, яким видано дозвіл на працевлаштування.
Зауважимо, що дозвіл видається на строк,
зазначений у трудовому договорі (контракті),
але не більше як на один рік (тобто якщо трудовий договір є безстроковим, то дозвіл видається на один рік). Дія такого дозволу може
бути продовжена необмежену кількість разів на
той самий строк. Однак дозвіл на застосування
праці іноземців чи осіб без громадянства, які
належать до категорії «внутрішньокорпоративні
цесіонарії», видається не більше як на три роки,
а дія такого дозволу може бути продовжена також необмежену кількість разів, але на два роки.
Стосовно осіб, щодо яких прийнято рішення про
оформлення документів для вирішення питання
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, дозвіл видається на
строк дії довідки про звернення за захистом в
Україні, але знову ж таки не більше як на один
рік (дія дозволу може бути продовжена у разі
продовження дії такої довідки).
У випадку втрати дозволу, роботодавець повідомляє про це територіальний орган ДСЗУ,
який видав дозвіл, Адміністрацію Держприкордонслужби та територіальний орган або підрозділ ДМС, який видав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Дублікат втраченого дозволу
видається за умови подання роботодавцем територіальному органу заяви у довільній формі
щодо видачі дубліката дозволу та копій доку-
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ментів, які підтверджують факт звернення роботодавця до територіального органу або підрозділу ДМС. У разі пошкодження дозволу його
дублікат видається територіальним органом за
умови подання роботодавцем відповідної заяви
у довільній формі та повернення пошкодженого
дозволу.
Після отримання дозволу роботодавець видає
засвідчені в установленому порядку копії дозволу іноземцеві чи особі без громадянства, а в разі
необхідності надсилає їх закордонній дипломатичній установі України за місцем постійного
проживання іноземця чи особи без громадянства з метою оформлення візи для в’їзду в Україну, а також територіальному органові чи підрозділу ДМС для видачі посвідки на тимчасове
проживання іноземця чи особи без громадянства в Україні.

Відмова у видачі
та анулювання дозволу
Роботодавцеві слід враховувати, що дозвіл на
працевлаштування незалежно від ситуації на
ринку праці та тенденцій його розвитку не
видається у випадках:
— наявності кваліфікованих працівників в
Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію та відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем
в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні
громадян України, які були направлені територіальними органами для працевлаштування
(крім рішення про видачу дозволу на застосування праці «внутрішньокорпоративних цесіонаріїв» та іноземців, направлених закордонним
роботодавцем в Україну для виконання певного
обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання);
— невідповідності рівня освіти, кваліфікації
іноземця чи особи без громадянства вимогам,
зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії);
— наявності, за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, заборгованості роботодавця із
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сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
— наявності заборгованості із сплати штрафних санкцій за порушення вимог Закону № 5067;
— невідповідності поданих роботодавцем документів вимогам Порядку № 437;
— недостовірності даних, що містяться у поданих роботодавцем документах;
— наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи
особи без громадянства, прийнятого відповідно
до статей 26 та 30 Закону № 3773;
— відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення дозволу покарання за скоєння злочину або здійснення стосовно нього кримінального провадження;
— порушення строків подання інформації про
попит на робочу силу (вакансії) (не пізніше, ніж
за 15 календарних днів до дати звернення за
отриманням дозволу) або строків подання документів для продовження дії дозволу (не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії
дозволу).
Окрім цього, слід звернути увагу, що дозвіл
анулюється у разі:
— неподання роботодавцем копії укладеного
трудового договору (контракту) з іноземцем чи
особою без громадянства;
— припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства;
— встановлення недостовірності даних, що
містяться у поданих роботодавцем документах;
— набрання обвинувальним вироком суду, за
яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за скоєння злочину, законної сили;
— наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи
особи без громадянства, прийнятого відповідно
до статей 26 та 30 Закону № 3773;
Випадок застосування праці іноземців
На умовах трудового або іншого договору без дозволу на
застосування праці іноземця
На інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, або
іншим роботодавцем
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— встановлення факту застосування праці
іноземця чи особи без громадянства на інших
умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі, або іншим роботодавцем;
— рішення територіального органу або підрозділу ДМС про визнання іноземця або особи
без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
— невикористання іноземцем чи особою без
громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу ДМС про
відмову у визнанні біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Територіальний орган ДСЗУ протягом трьох
робочих днів повідомляє про анулювання дозволу територіальний орган або підрозділ ДМС та
Адміністрацію Держприкордонслужби.
Рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії, анулювання дозволу може бути
оскаржене до ДСЗУ або суду.

Фінансові питання
На сьогодні розмір плати за видачу дозволу
становить чотири мінімальні заробітні плати, що
у грошовому еквіваленті дорівнює 4 872 грн (наразі відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» мінімальна
заробітна плата становить 1 218 грн). У податковому обліку витрати на отримання дозволів
включаються до інших витрат і визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені.
Що характерно, за працевлаштування іноземців без отримання дозволу роботодавець може
зазнати значних фінансових втрат через штрафні
санкції, встановлені у з ч. 5 ст. 53 Закону № 5067
(див. Таблицю).
Таблиця
Розмір штрафу
За кожну особу в двадцятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, установленої на момент виявлення
порушення (наразі це 24 360 грн)
За кожну особу в десятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на момент виявлення
порушення (наразі це 12 180 грн)
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Також звертаємо увагу, що при співпраці з
іноземцями на підставі цивільно-правових
угод дозвіл на працевлаштування отримувати немає необхідності. Про це йдеться у спільних листах Міністерства соціальної політики
України і Державного центру зайнятості від 18 січня 2012 р. № ДЦ-09-276/0/6-12 та від 5 лютого
2013 р. № ДЦ-09-588/0/6-13). При цьому обов’язковою умовою є відсутність у цивільноправовому договорі ознак трудових відносин.
Зазначимо, що головна відмінність між трудовим і цивільно-правовим договорами полягає в
тому, що за трудовим договором оплачується
процес праці, в той час як за цивільно-правовим
договором оплаті підлягає результат праці.
Отже, питання оформлення іноземця на роботу досить копітка та тривала процедура. Як
свідчить практика, найбільше труднощів при
отриманні дозволу на працевлаштування іноземця в Україні виникає з обґрунтуванням доцільності використання праці іноземця. Законодавство не містить чітких вимог до даного

документа, тож при прийнятті рішення територіальні органи ДСЗУ керуються суб’єктивною
оцінкою такого документа. Крім того, слід дотримуватись численних формальних процедур.
Так, оскільки дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні видається на конкретну посаду,
що зазначалась роботодавцем при поданні заяви, переводити працівника на іншу посаду та
навіть змінювати назву посади протягом дії дозволу буде проблематичним, оскільки ДСЗУ
може це розцінити як виконання іноземцем роботи без належного дозволу. Крім того, слід правильно оформлювати трудові відносини з
працівником-іноземцем, зокрема, укладаючи
трудовий договір на строк дії дозволу на працевлаштування. Утім, при скоординованому та злагодженому підході юридичних і кадрових служб
у роботодавця не повинно виникнути з цим проблем.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
РЕКЛАМА
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Положення
про навчання персоналу
Висококваліфікований персонал — це запорука успіху будь-якого підприємства.
Тому не дивно, що окрім навчання новачків, час від часу роботодавці направляють
своїх фахівців на підвищення кваліфікації, перепідготовку, спеціальні курси, семінари тощо, а іноді й допомагають опанувати працівникам інші професії. Навчання
персоналу, як і будь-який інший напрям роботи з працівниками, потребує конкретизації та впорядкованості, а Положення про навчання персоналу і є тим документом, в якому детально описується організація відповідної процедури.

Цілі та завдання
Отже, одним з основних документів під час
організації системи навчання працівників на
підприємстві є Положення про навчання персоналу. При цьому передбачаються наступні цілі
розроблення такого Положення:
— чіткий опис процедури організації навчання персоналу на підприємстві;
— розподіл відповідальності під час організації навчання;
— закріплення системи навчання персоналу
на підприємстві.
Приступаючи до розроблення Положення
про навчання персоналу, чітко уявляйте собі
саму процедуру навчання, яка буде впроваджена на підприємстві та відповідно до якої
будуватиметься процес організації навчання.
Завдання етапу розроблення Положення про
навчання полягає у тому, щоб підготувати робочий документ, в якому будуть прописані всі процедури, пов’язані з процесом навчання:
— цілі;
— завдання;
— форми проведення;
— відповідальні особи тощо.
На етапі розроблення Положення про навчання персоналу істотну допомогу вам може
надати збір та вивчення типових і зразкових
положень, рекомендацій та методик. Можна
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скористатися спеціалізованою літературою,
ресурсами Інтернету, порадами колег та підібрати ті, що найкраще підходять для вашого
підприємства.
Положення про навчання персоналу готує кадровий підрозділ. Проте у процесі його розроблення можуть брати участь керівники провідних
структурних підрозділів. Концепцію проекту Положення про навчання слід обговорити й з керівництвом підприємства. Зазначене Положення
підписує керівник кадрового підрозділу та затверджує керівник підприємства. Воно також
може містити візи узгодження керівників структурних підрозділів, які брали участь в обговоренні документа на стадії його розроблення.
Положення про навчання повинно давати відповіді на такі питання:
1. Кого необхідно навчати?
2. Як здійснюватиметься навчання?
3. Як оцінити ефективність навчання?

Структура документа
Приблизна структура Положення про навчання персоналу наведена в Таблиці. При цьому в
даному Положенні розділ про відповідальність
під час організації навчання може бути й відсутній — у такому разі пропишіть ступінь відповідальності всіх учасників системи навчання щодо
кожного етапу технології.
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Таблиця
Розділ

Зміст

Загальні положення

Планування навчання

Організація навчання

Оцінка ефективності
навчання

Відповідальність під час
організації навчання

Розділ визначає цілі та принципи навчання персоналу на підприємстві. Формулюються загальні
цілі навчання, наприклад:
— підвищення продуктивності та якості праці персоналу;
— підвищення рівня професійної кваліфікації працівників;
— підвищення рівня трудової мотивації персоналу тощо.
Серед принципів навчання можна зазначити такі, як:
— диференціація за окремими категоріями працівників (топ-менеджмент, керівники середньої
ланки, персонал підрозділів тощо);
— системність і безперервність навчання та інше.
Розділ містить опис процедури визначення потреби у навчанні, формування та узгодження
річного плану і бюджету навчання персоналу підприємства. Наприклад, план навчання може
формуватися на підставі заявок керівників підрозділів. У цьому разі в Положенні про навчання
слід чітко вказати терміни подачі заявок.
Джерелами інформації для планування навчання можуть бути особисті плани розвитку
працівників, результати ділової оцінки, матеріали атестації.
Щоб витрати на навчання були враховані в бюджеті підприємства, формування плану та
бюджету навчання повинно передувати затвердженню фінансового плану підприємства.
У розділі формулюються:
— процедура визначення основних форм і методів навчання;
— порядок узгодження навчальних програм;
— порядок здійснення добору викладачів.
У розділі описується технологія оцінки ефективності результатів навчання, що застосовується
на підприємстві. Основна мета такої оцінки полягає у тому, щоб встановити, якою мірою були
досягнуті цілі навчання, яку користь від навчання працівників отримує підприємство. Однак
деякі програми навчання створюються не для вироблення конкретних професійних навичок,
а для формування певного типу мислення або поведінки. У цьому разі виміряти ефективність
навчання досить складно.
У розділі вказується ступінь відповідальності кадрового підрозділу, керівників структурних
підрозділів і самих працівників у процесі планування та проведення навчання, а також оцінки
результатів навчання.

Зверніть увагу на те, що в Положенні про навчання персоналу можуть бути наявні й інші
розділи. Наприклад, якщо на підприємстві застосовується технологія наставництва, то її
можна зафіксувати в даному Положенні. Також

самостійним розділом Положення про навчання
персоналу може бути й описання процесу бюджетування витрат на навчання працівників
підприємства (Зразок 1).
Зразок 1

Положення про навчання персоналу
1. Загальні положення
1.1. Навчання персоналу проводиться відповідно до розробленої стратегії та затвердженого бізнес-плану підприємства.
1.2. Мета навчання персоналу:
— підвищення продуктивності та якості праці персоналу;
— підвищення рівня професійної кваліфікації працівників;
— систематичне оновлення знань працівників;
— підвищення рівня трудової мотивації персоналу;
— оптимізація корпоративної культури.
1.3. Принципи навчання персоналу:
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Зразок. Продовження
— диференціація за окремими категоріями працівників (топ-менеджмент, керівники
середньої ланки, персонал підрозділів);
— комплексний та системний підхід;
— безперервність навчання.
1.4. Роботу з навчання персоналу організовує та проводить відділ кадрів.
1.5. Відповідальність за проведення роботи з навчання персоналу несе начальник відділу
кадрів.
2. Організація навчання
2.1. Робота з організації навчання персоналу починається з оцінки потреби у навчанні.
Джерелами визначення потреби у навчанні є:
— стратегічні цілі та бізнес-план підприємства;
— заявлені потреби у навчанні з боку керівників структурних підрозділів;
— норми охорони праці та техніки безпеки.
2.2. За 1,5 місяці до початку кожного календарного року (до 15 листопада) керівники всіх
структурних підрозділів подають до відділу кадрів заявки на навчання в наступному календарному році, які в обов’язковому порядку затверджуються директором підприємства чи
його заступниками за відповідними напрямами.
2.3. Відділ кадрів на підставі аналізу потреби у навчанні формує план навчання персоналу
на рік. У ньому вказуються цільові групи, теми навчальних програм, терміни їх проведення.
2.4. Відповідно до плану навчання відділ кадрів формує бюджет.
2.5. Розроблений план навчання та бюджет узгоджуються з першим заступником директора та затверджуються безпосередньо директором підприємства.
2.6. Відділ кадрів організовує документальне та методичне забезпечення, координацію і
контроль навчального процесу.
2.7. На підставі безперервного моніторингу ринку освітніх і консультаційних послуг відділ
кадрів визначає завдання, основні форми та методи навчання, зміст навчальних програм,
погоджуючи їх з керівниками структурних підрозділів, здійснює добір викладачів.
2.8. Протягом року до плану навчання можуть вноситися оперативні корективи. Остаточне рішення про необхідність змін приймає директор підприємства.
3. Учнівський договір
3.1. З працівниками, які направляються на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, включаючи навчання новим професіям і спеціальностям, укладається
учнівський договір, який є додатковим договором між підприємством і працівником та підпадає під дію трудового законодавства.
3.2. В учнівському договорі в обов’язковому порядку зазначаються сторони договору,
спеціальність, кваліфікація, набуті працівником, термін учнівства, вартість навчання, термін
договору, розмір оплати праці в період учнівства.
3.3. Учнівський договір набуває чинності з моменту початку навчання працівника та діє
протягом усього навчання працівника і ще протягом трьох років з моменту закінчення навчання.
3.4. Працівники, які пройшли навчання за рахунок підприємства, зобов’язані після закінчення навчання пропрацювати на підприємстві за трудовим договором строк, встановлений в учнівському договорі.
3.5. У разі дострокового розірвання учнівського договору з ініціативи працівника без
наявності на це поважних причин, або ж з ініціативи роботодавця внаслідок незадовільного
виконання працівником трудових обов’язків чи порушення трудової дисципліни, працівник
зобов’язаний відшкодувати підприємству матеріальні витрати, понесені у зв’язку з його
учнівством, в порядку, встановленому законодавством України.
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Зразок. Закінчення
4. Оцінка ефективності навчання
4.1. Мета оцінки ефективності навчання полягає у тому, щоб визначити ступінь досягнення цілей навчання.
4.2. Оцінка ефективності навчання дозволяє постійно працювати над підвищенням його
якості.
4.3. Критерії, використовувані при оцінці ефективності навчання:
— думка учнів;
— засвоєння навчального матеріалу;
— поведінкові зміни;
— робочі результати.
4.4. Організовує проведення оцінки ефективності навчання відділ кадрів. Відділ кадрів
обирає форми та методи оцінки (тести, опитувальники, іспити та ін.), погоджуючи це питання з керівниками структурних підрозділів. Остаточне рішення щодо обрання форм та методів оцінки ефективності навчання приймає директор підприємства чи його заступники за
відповідними напрямами.
5. Прикінцеві положення
5.1. Наприкінці календарного року відділ кадрів надає директору підприємства звіт про
проведене навчання, в якому зазначаються теми навчальних програм, терміни їх проведення, кількість навчених працівників, витрати та результати навчання.
5.2. Інструменти реалізації системи навчання підлягають регулярному перегляду з метою
їх вдосконалення в процесі роботи, а також у зв’язку зі зміною поточних бізнес-завдань підприємства.
5.3. Це Положення вводиться з дня його затвердження. Внесення змін і доповнень до
цього Положення здійснюється за рішенням директора підприємства.

Положення про навчання персоналу може
містити додатки, а саме форми документів,
мова про які йшла в Положенні: план навчання

(Зразок 2), заявка на навчання (Зразок 3), анкета оцінки ефективності навчання (Зразок 4)
тощо.
Зразок 2

План підготовки та підвищення кваліфікації персоналу на 20__ рік
№
з/п

20

Найменування
навчальних
програм

Форма
навчання

Кількість
осіб

Тривалість

Терміни
проведення

Вартість,
грн
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Зразок 3
Начальнику відділу кадрів ТОВ «ХХХ»
Заявка
на навчання персоналу в 20__ році
1. Структурний підрозділ_____________________________________________
2. Потреба в навчанні:
— атестація
П.І.Б., посада

Необхідна спеціальність

Терміни навчання

— підвищення кваліфікації
П.І.Б., посада

Необхідна кваліфікація,
спеціальність

Тривалість
навчання

Терміни
навчання

Тривалість
навчання

Терміни
навчання

— перепідготовка фахівця
П.І.Б., посада

Необхідна кваліфікація,
спеціальність

— тренінги, семінари
Назва програми, тематика, що
передбачається

Кількість учасників

Керівник підрозділу ____________________________________________________________
Погоджено:
Директор _____________________________________________________________________
Дата подання заявки: «__» ___________ 20__р.

Зразок 4
Анкета
оцінки ефективності навчання
Назва навчального курсу або тренінгу ____________________________________________
Дата __________ Викладач/інструктор ____________________________________________
Місце проведення ______________________________________________________________
1. Як ви оцінюєте проведене навчальне заняття?
Відмінно
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Добре

Задовільно

Погано
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Зразок. Закінчення
Коментарі: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Наскільки добре, на вашу думку, вивчений матеріал відповідає вашій роботі (роботі
підрозділу або підприємства)?
Відповідає
високою мірою

Відповідає певною
мірою

Відповідає частково

Не відповідає

Коментарі: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Чи зможете ви застосовувати вивчений матеріал у своїй повсякденній роботі?

Зможу застосувати
високою мірою

Зможу застосувати
певною мірою

Вивчений матеріал
малозастосовний
для моєї роботи

Вивчений
матеріал
непридатний
для моєї роботи

4. Оцініть, будь ласка, якість проведення заняття викладачем.
Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Коментарі: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ваші пропозиції: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Проекти з навчання персоналу, як і сама система навчання персоналу, повинні бути тісно
пов’язані з усіма іншими напрямами роботи з
персоналом та підтримувати їх.
Положення про навчання персоналу є вузькоспеціалізованим документом, який затребуваний на тих підприємствах, де серйозно розвинена система навчання персоналу. Наявність

такого документа на підприємстві значно підвищує роль навчання в очах працівників. Технології, що описуються в документі, цілком і повністю
залежать від кадрової політики підприємства.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства

У наступному номері читайте статтю про правила проведення атестації працівників
22
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ПОСТАНОВА
від 4 березня 2015 р. № 105

Видавник:

Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
17 березня 2015 року

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, що додається.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:

А. Яценюк

Інд. 26

4 березня 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено довгоочікуваний порядок
виплати компенсації підприємствам середнього заробітку
мобілізованих працівників,
форму звіту про фактичні витрати на виплату середнього
заробітку таким працівникам,
який підприємства мають узгодити з військкоматом, що здійснював призов працівника на
військову службу (в частині
підтвердження призову й проходження військової служби),
та подавати для отримання
компенсації щомісяця до 15
числа до органу соцзахисту
населення, а також форму
аналогічного зведеного звіту.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105
ПОРЯДОК
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період
1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі — працівники), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної
програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з
питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року
(далі — компенсація).
4. Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15
числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим
комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам
згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.
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Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних
коштів, що спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу
законів про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового
кодексу України і Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку
ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період
__________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

у ____________________ 20__ року
(місяць)

__________________________________________________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Прізвище, ім’я та по
батькові

М. П.

Посада (професія)

Нарахована середня
заробітна плата

Керівник
Головний бухгалтер

Найменування військового
комісаріату, дата і номер
наказу про призов,
звільнення

__________

_______________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________

_______________________

(підпис)

Погоджено
М. П.

Військовий комісар

Примітка

__________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

_______________________
(ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
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Додаток 2
до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період
__________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)

у _____________________ 20__ року
(місяць)

__________________________________________________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження структурного підрозділу соціального захисту населення)

Найменування підприємства,
установи, організації

Нарахована середня
заробітна плата

Кількість працівників

Примітка

Усього
М. П.

Керівник
Головний бухгалтер

__________

_______________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________

_______________________

(підпис)

Погоджено
М. П.

Військовий комісар

__________

(ініціали, прізвище)

_______________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
Додаток 3
до Порядку
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період
__________________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу соціального захисту населення)

у _____________________ 20__ року
(місяць)

Мінсоцполітики
Найменування району
(міста)
Усього
М. П.

Кількість працівників

Керівник
Головний бухгалтер

Нарахована середня заробітна
плата

__________

_______________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________

_______________________

(підпис)

Погоджено
М. П.

Військовий комісар

Примітка

__________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

_______________________
(ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
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ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2015 р. № 96
Видавник:

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про Державну службу України з питань праці, що додається.

Набуття чинності:

Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

17 березня 2015 року

Інд. 26
Остання редакція:
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України з питань праці
1. Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони
праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
на випадок безробіття (далі — загальнообов’язкове державне соціальне страхування) в частині
призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
2. Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

11 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Положення про Державну
службу України з питань праці,
де визначено основні завдання та права нового органу виконавчої влади, утвореного
шляхом злиття Державної інспекції з питань праці й Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки,
який наразі й контролюватиме
дотримання законодавства
про працю.

3. Основними завданнями Держпраці є:
1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці,
поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з
питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення,
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та
виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;
3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами
підвищеної небезпеки;
4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку
природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерства та в установленому порядку
подає їх Міністрові соціальної політики;
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2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони
праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення,
нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання
прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;
3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших
видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
6) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
7) здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції
щодо вдосконалення таких списків;
8) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
9) здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав
громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства;
наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно
працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з
посередництва та працевлаштування;
10) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
11) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, у тому числі підприємствами,
організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині:
реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;
подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги,
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих
осіб;
13) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
14) здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування України;
15) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:
факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров’ю працівників;
виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;
дотриманням вимог санітарних норм та правил;
своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища
і трудового процесу, збереження здоров’я працівників;
наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;
16) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення
робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у
тому числі з питань:
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших
засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
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виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших
біологічних агентів;
організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у
сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань;
17) здійснює державний гірничий нагляд з питань:
правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;
додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;
додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;
правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища,
гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;
готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації
наслідків аварій;
18) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;
19) здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;
20) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
21) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;
22) здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних регламентів та бере участь у розробленні правил і процедури ринкового нагляду за об’єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;
23) здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;
24) здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу,
можливості раптових викидів та гірських ударів, до відповідних категорій;
25) забезпечує складення санітарно-гігієнічних умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці;
26) організовує проведення:
експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірських гірничих підприємств, експертизи проектів з протиаварійного захисту гірських гірничих підприємств;
державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідслужби;
випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової
безпеки, охорони та гігієни праці;
експертизи проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту, реєстрації, огляду, випробування виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціальнокультурного призначення;
експертної оцінки стану безпеки охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, об’єктів підвищеної
небезпеки, а також експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування машин, механізмів підвищеної небезпеки;
27) проводить:
розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує
пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;
розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь;
моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу;
28) готує та подає пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності;
29) погоджує:
ліквідацію та консервацію гірничих об’єктів або їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку;
проекти стандартів, технічних умов, інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;
проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переробки,
а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці;
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проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;
типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін «Охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та
інших навчальних дисциплін, пов’язаних із зазначеною сферою;
типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також
проекти захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів
гірничими роботами;
30) видає у передбачених законодавством випадках:
ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов;
дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;
свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;
дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;
свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;
гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних
споруд та інших цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин;
31) здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію:
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, веде їх облік та визначає порядок проведення державного технічного огляду таких засобів;
декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення;
32) веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів
нафтогазового комплексу та інших об’єктів;
33) визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
34) бере участь:
у проведенні державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на впровадження нових
технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту щодо відповідності їх нормативним
актам про охорону праці;
у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
у проведенні державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;
у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;
у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;
у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Держпраці;
у професійній атестації експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів
з питань охорони праці;
35) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці, зайнятості населення та гігієни праці, державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки;
36) сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до груп ризику для здоров’я працівників та Державного
реєстру професійних захворювань;
37) організовує формування та ведення інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав
людини відповідно до компетенції Держпраці;
38) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держпраці, вивчає, узагальнює та поширює досвід
іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціях;
39) формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпечного
ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об’єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;
40) формує та фінансує державне замовлення на підготовку кадрів з питань гігієни праці;
41) виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
42) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, що належать до її компетенції, про свою
діяльність, бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до її компетенції;

№ 7 (91), 1 квітня 2015

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

43) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, у тому числі з питань недопущення
дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
44) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів Держпраці;
45) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну
взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Держпраці;
46) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та
запобігання можливим його порушенням;
47) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держпраці, її територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери її управління;
48) забезпечує здійснення в апараті і територіальних органах соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері
трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства;
49) організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до її компетенції;
50) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень
законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на
посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
51) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;
52) зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд,
приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних
речовин, реалізацію продукції шляхом видачі відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках, а також
анулює видані дозволи і ліцензії до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;
53) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
54) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб
Держпраці;
55) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держпраці з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держпраці, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держпраці та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації,
що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держпраці та її територіальних органів;
3) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держпраці, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держпраці відповідно до встановлених правил;
6) контролює та координує діяльність територіальних органів Держпраці.
6. Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держпраці;
2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку, іншими
технічними засобами;
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
5) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують
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найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення
фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці;
6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — фонди
загальнообов’язкового державного соціального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними інформацією,
документами і матеріалами та отримувати від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідні для виконання
повноважень Держпраці копії або витяги з документів;
7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини
порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
8) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони
праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників;
9) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до
компетенції Держпраці;
10) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Держпраці;
11) використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці.
7. Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
На утворені територіальні органи Держпраці може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом.
8. Держпраці під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами,
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами та організаціями.
9. Держпраці у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів Мінсоцполітики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
10. Держпраці очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики.
Голова Держпраці за посадою є Головним державним інспектором України з питань праці.
11. Голова Держпраці:
1) очолює Держпраці, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держпраці у відносинах з іншими органами, підприємствами,
установами та організаціями в Україні та за її межами;
2) вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сферах дотримання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, охорону праці, гігієну
праці, здійснення державного гірничого нагляду та промислової безпеки і розроблені Держпраці проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
3) вносить на розгляд Міністра соціальної політики проекти нормативно-правових актів Мінсоцполітики з питань, що належать до
компетенції Держпраці;
4) забезпечує виконання Держпраці та її територіальними органами Конституції та законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, що належать до компетенції Держпраці;
5) подає на затвердження Міністрові соціальної політики плани роботи Держпраці;
6) звітує перед Міністром соціальної політики про виконання планів роботи Держпраці та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держпраці, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) забезпечує виконання Держпраці та її територіальними органами наказів Мінсоцполітики та доручень Міністра соціальної політики з питань, що належать до компетенції Держпраці;
8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держпраці;
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9) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників і заступників керівників
самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці, призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців і
працівників апарату Держпраці;
10) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики та головами відповідних місцевих держадміністрацій та
звільняє з посади керівників територіальних органів Держпраці;
11) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики заступників керівників територіальних органів Держпраці та звільняє їх з посади;
12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), укладає контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держпраці;
13) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів;
14) затверджує за погодженням із Міністром соціальної політики структуру територіальних органів;
15) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
16) забезпечує взаємодію Держпраці з відповідальним за взаємодію структурним підрозділом Мінсоцполітики, визначеним Міністром соціальної політики;
17) забезпечує дотримання встановленого Міністром соціальної політики порядку обміну інформацією між Мінсоцполітики і Держпраці та своєчасність її подання;
18) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів Держпраці;
19) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держпраці;
20) підписує накази Держпраці;
21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних
службовців та працівників апарату Держпраці, керівників територіальних органів Держпраці, присвоює їм ранги державних службовців
(якщо інше не передбачено законом);
22) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держпраці, його
територіальних органів до відзначення державними нагородами;
23) дає у межах повноважень обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держпраці, її територіальними органами доручення;
24) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держпраці, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
25) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Голова Держпраці має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданнями Прем’єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра соціальної політики.
Перший заступник та заступник Голови Держпраці є відповідно першим заступником та заступником Головного державного інспектора України з питань праці.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держпраці, обговорення найважливіших напрямів її діяльності
у Держпраці може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держпраці.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держпраці можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів приймає Голова Держпраці, який затверджує кількісний та персональний склад таких органів, а також положення про них.
13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держпраці затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держпраці затверджується її Головою за погодженням з Міністром соціальної політики.
Штатний розпис і кошторис апарату Держпраці затверджуються Головою Держпраці за погодженням із Мінфіном.
14. Держпраці є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
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ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2015 р. № 100

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Набуття чинності:
17 березня 2015 року

Остання редакція:
11 лютого 2015 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою утворено
територіальні органи Державної служби з питань
праці (як юридичні особи
публічного права), реорганізувавши шляхом злиття
територіальні органи Державної служби гірничого
нагляду та промислової
безпеки і Державної інспекції з питань праці. У Додатку до Постанови, у формі
зручної для використання
таблиці, наведено перелік
територіальних органів, що
реорганізуються, та найменувань відповідних новостворених замість них органів.

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби
з питань праці за переліком згідно з додатком, реорганізувавши шляхом злиття територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції
з питань праці.
2. Установити, що:
територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками прав та обов’язків територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються;
територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження
до передачі таких повноважень територіальним органам Державної служби з питань праці.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 879 «Про утворення територіальних органів Державної інспекції з питань праці» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 63,
ст. 2501);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1043 «Про утворення територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки» (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2911).
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 р. № 100
ПЕРЕЛІК
територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються
Найменування
територіального органу Держпраці,
що утворюється
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Найменування територіальних органів
Держгірпромнагляду та Держпраці,
що реорганізуються

Управління Держпраці
у Вінницькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду
у Вінницькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці
у Вінницькій області

Управління Держпраці
у Волинській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду
у Волинській області
Територіальна державна інспекція з питань праці
у Волинській області
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Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області
у Дніпропетровській області
Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгірпромнагляду
Територіальна державна інспекція з питань праці у Дніпропетровській області
Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області
у Донецькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області
Управління Держпраці
у Житомирській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Житомирській області

Управління Держпраці
у Закарпатській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області

Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області
у Запорізькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Запорізькій області
Управління Держпраці
в Івано-Франківській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Івано-Франківській області

Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві
у Київській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Києві
Управління Держпраці
у Кіровоградській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Кіровоградській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Кіровоградській області

Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області
у Луганській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Луганській області
Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області
у Львівській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Львівській області
Управління Держпраці
у Миколаївській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Миколаївській області

Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеській області
в Одеській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Одеській області
Управління Держпраці
у Полтавській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Полтавській області

Управління Держпраці
у Рівненській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Рівненській області

Управління Держпраці
у Сумській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Сумській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області

Управління Держпраці
у Тернопільській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Тернопільській області

Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківській області
у Харківській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Харківській області
Головне управління Держпраці Територіальне управління Держгірпромнагляду у Херсонській області
у Херсонській області
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Територіальна державна інспекція з питань праці у Херсонській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Автономній Республіці Крим
Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Севастополі
Управління Держпраці
у Хмельницькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Хмельницькій області

Управління Держпраці
у Черкаській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Черкаській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Черкаській області

Управління Держпраці
у Чернівецькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернівецькій області

Управління Держпраці
у Чернігівській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернігівській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернігівській області
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Автотранспорт:
кадри для малого
та середнього бізнесу
Лідером у частині розвитку малого та середнього підприємництва в секторах вантажних і пасажирських перевезень є, безумовно, автомобільний транспорт. Це
найбільш поширений і доступний вид транспорту в нашій країні, на долю якого
припадає близько 80% всіх вантажів. Підприємців малого та середнього бізнесу
автотранспорт приваблює не тільки технічними можливостями (високою мобільністю, великою різноманітністю транспортних засобів за вантажопідйомністю,
обсягами, призначенням, конструктивними і економічними характеристиками, завдяки чому він може швидко перевозити різні за видом, характером, обсягом та
величиною партії вантажу), а й відносною фінансовою доступністю. Наразі
з’ясуємо, що необхідно знати роботодавцям та працівникам відділу кадрів, які
підбирають персонал для роботи на транспорти, аби вдало організувати роботу
автотранспортного підприємства.

Законодавство
у галузі транспорту
Реалізуючи свій бізнес-план у сфері автотранспорту, підприємцю треба, серед іншого, пройти
юридичне оформлення та сформувати штат працівників. Зауважимо, що усі договірні відносини
у сфері автотранспорту регулюються низкою законів та нормативних актів, серед яких виділимо наступні:
— Господарський кодекс України (гл. 32 «Правове регулювання перевезення вантажів», статті 306 – 316);
— Цивільний кодекс України (глава 64 «Перевезення», глава 65 «Транспортне експедирування»);
— Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР;
— Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 р. № 1955-IV;
— Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. № 2344-III;
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— Закон України «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий
період» від 20 жовтня 1998 р. № 194-XIV;
— Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом
Міністерства транспорту України від 14 жовтня
1997 р. № 363, тощо.

Наскрізні «транспортні»
посади і професії
Як і в будь-якій галузі, на автотранспорті
широко використовуються посади і професії,
які можна застосовувати за різними напрямками роботи «транспортників»: автоперевезенні,
автосервісі, навчальних послугах та іншими.
Наразі наведемо деякі з цих посад, зазначаючи
їх коди за Національним Класифікатором професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), а також основні завдання
та обов’язки відповідних працівників (див. Таблицю 1).
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Таблиця 1
№ з/п
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Найменування
посади

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

3
1210.1

4
Керує діяльністю автотранспортного підприємства. Несе відповідальність
за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати
діяльності підприємства, ефективне використання майна. Організує роботу
та взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх
діяльність на виконання договірних зобов’язань щодо надання транспортних
послуг, зростання обсягів транспортної роботи та прибутку підприємства.
Організовує фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність
підприємства.
Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує
оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які
відображають роботу, виконану водіями. Здійснює реєстрацію дорожньої
документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність
записів показань спідометра, отримання і залишків пального. Контролює
дотримання водіями транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зв’язок
із замовниками перевезень, навантажувально-розвантажувальними пунктами,
автовокзалами, автостанціями для забезпечення узгодженої оперативної
організації перевезень. Здійснює постійний контроль за виконанням графіків
руху автобусів на лінії та вживає заходів щодо дотримання графіків та інтервалів
руху автобусів. Здійснює перерозподіл автобусів між маршрутами залежно
від величини пасажиропотоку. Вживає заходів з оперативного врегулювання
порушень транспортного процесу. Організовує в необхідних випадках надання
своєчасної технічної допомоги рухомому складу на лінії. Отримує та доводить до
водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах, стан
доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та
прогнози погоди.
Виконує роботи з розбирання автомобілів, у т. ч. дизельних, газобалонних і
спеціальних, а також автобусів імпортних легкових автомобілів, вантажних
пікапів і мікроавтобусів. Розбирає, дефектує деталі, ремонтує, складає
складні агрегати, складові одиниці та прилади, замінює їх при технічному
обслуговуванні й ремонті. Перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів.
Перевіряє деталі та складові одиниці електроустаткування на випробувальних
пристосуваннях. Встановлює прилади і агрегати електроустаткування за
схемою, підключає їх до мережі. Виконує складну і відповідальну слюсарну
обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей.
Виконує статичне і динамічне балансування деталей й складових одиниць
складної конфігурації, складає дефектні відомості. Здійснює діагностування
та регулювання всіх систем і агрегатів, автомобілів легкових та вантажних,
автобусів різних марок.
Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії
«C». Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів,
пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного
засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих
автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу
перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність
обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що
стосуються безпеки дорожнього руху. Виконує роботи зі щоденного технічного
обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб
для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження,
розміщення та кріплення вантажів у кузові. Усуває технічні несправності,
які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання головних
механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби
паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформлює дорожню
документацію.

1
1.

2
«Директор
(начальник, інший
керівник) автотранспортного
підприємства»

2.

«Диспетчер
автомобільного
транспорту»

3119

3.

«Слюсар з ремонту
автомобілів»

7231

4.

«Водій автотранспортних
засобів (категорія
«С»)»

8322
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Таблиця 1. Закінчення
1

2

3

4

5.

«Водій автотранспортних
засобів (категорія
«D»)»

8322

Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії
«D», за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан
автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене
на цих автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан автотранспортних
засобів перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує
справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів,
що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
Подає автотранспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, на
зупинки. Контролює дії пасажирів. У випадку відсутності кондуктора здійснює
продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під
час роботи на лінії та не потребують розбирання головних механізмів. Виконує
регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими
експлуатаційними матеріалами. Оформлює дорожню документацію. Надає першу
медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

6.

«Комірник»

9411

Приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні цінності:
паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо.
Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам.
Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою
механізмів з сортуванням їх за видами, якістю, призначенням та іншими
ознаками. Керує роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і
розташування їх усередині складу. Складає дефектні відомості на несправні
інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу
і псування матеріалів. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей
і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій.
Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

Для автоперевезень
У сфері автоперевезень керувати діяльністю
водіїв двох – трьох автомобілів може й однин з
працівників, при цьому виконуючи завдання та
обов’язки водія, слюсаря або організатора з обслуговування перевезень. Якщо ж мова йде про
організацію роботи автомобільної колони, то

суміщення посад буде не тільки сумнівним з точки зору законодавства, а й просто нераціональним.
Отже, якщо підприємство експлуатує кілька
десятків автомобілів, то йому потрібен штат
працівників, який включатиме позиції, зазначені у Таблиці 2.
Таблиця 2

№ з/п

Найменування посади

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

1

2

3

4

1.

«Начальник гаража»

1226.2

Організовує випуск рухомого складу на лінію згідно із затвердженим
графіком у технічно справному стані. Здійснює контроль за додержанням
водіями правил технічної експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм
необхідної технічної допомоги на лінії.
Розроблює та впроваджує заходи, спрямовані на ліквідацію простоїв,
передчасне повернення автомобілів з лінії через технічні несправності.
Аналізує причини дорожньо-транспортних випадків та порушень водіями
правил дорожнього руху.
Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та обладнання
гаража, безпечні й здорові умови праці. Здійснює контроль за забезпеченням
паливно-мастильними матеріалами, своєчасним обслуговуванням та
правильним зберіганням рухомого складу. Вживає заходів з підбору і
розстановки кадрів та їх доцільного використання.
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Таблиця 2. Продовження
1

38

2

3

4

2.

«Механік
автомобільної
колони (гаража)»

3115

Забезпечує контроль технічного стану автотранспортних засобів і випуск
їх на лінію. Виконує огляд та визначає несправності під час повернення
автотранспортних засобів з лінії після закінчення роботи. Бере участь
у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії. Здійснює контроль
за дотриманням водіями правил технічної експлуатації, проводить
інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію. Контролює ефективність
витрат водіями паливно-мастильних матеріалів, шин. Вивчає умови
роботи автотранспортних засобів з метою виявлення причин їх
передчасного зносу. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов’язаних
з технічним станом автотранспортних засобів, розробляє і впроваджує
заходи щодо збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через
технічні несправності. Забезпечує дотримання водіями виробничої
дисципліни, правил і норм охорони праці та безпечного ведення робіт.

3.

«Агент із замовлень
населення на
перевезення»

3422

Приймає замовлення від населення на послуги з транспортування вантажів
або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиційним
підприємством відповідно до умов договору. Оформлює необхідну
документацію з урахуванням діючих тарифів на послуги. Передає на
виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення.
Забезпечує правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності й
веде їх облік.

4.

«Експедитор
транспортний»

3422

Здійснює супровід вантажів під час перевезень, забезпечує їх збереження,
видачу у встановленому порядку. Приймає вантажі зі складу відповідно
до супровідних документів. Забезпечує нагляд за ходом виконання
навантажувально-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт.
Контролює експедиторське маркування вантажів і пломбування засобів
перевезення, контейнерів, холодокамер, бункерів та інших приміщень
зберігання. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує
необхідний режим зберігання вантажів під час їх перевезення. Забезпечує
здавання вантажу після перевезення. Оформлює товарно-транспортні
та інші супровідні документи на всіх етапах реалізації транспортнотехнологічних маршрутів і схем доставки вантажів. Оформлює
документи, пов’язані зі страхуванням вантажів, претензійні акти згідно з
встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних
засобів у пошкодженому стані. Виконує у встановленому порядку
переадресацію вантажів.

5.

«Організатор
з обслуговування перевезень
(на автотранспорті)»

3439

Вивчає стан управління пасажиропотоками, вантажопотоками, потоків
послуг на транспортних засобах та подає пропозиції щодо їх оптимізації.
Веде облік та своєчасно подає звіти відповідно до встановленого
порядку, контролює виконання договірних обов’язків, розраховує ціни на
транспортні послуги.
Організовує прийом, розміщення та зберігання вантажів.

6.

«Касир квитковий»

4211

Оформляє і продає квитки, абонементи, посадкові талони та інші
провізні й перевізні документи, за допомогою квитково-друкувальних
машин і автоматів, термінальної апаратури автоматизованих систем
продажу і бронювання місць. Передає інформацію про наявність
квитків, абонементів, посадкових талонів та інших провізних і
перевізних документів, що продаються в касі. Здійснює попередній
продаж, оформляє і продає згідно з заявками квитки та інші провізні
й перевізні документи. Отримує, зберігає і здає грошові суми, бланки
документів та інші матеріальні цінності за встановленим порядком.
Складає відповідно до встановленої періодичності касові звіти та звіти
з продажу квитків. Приймає проїзні та інші документи від громадян у
випадку відмови їх від поїздки та повертає за встановленим порядком
сплачені ними гроші.
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Таблиця 2. Закінчення
1

2

3

4

7.

«Касир багажний»

4211

Оформляє і перевіряє документи з приймання, навантаження
вантажу і багажу, а також з їх переадресування. Перевіряє накладні
вантажовідправників на отримання дозволу щодо ввезення і завантаження
вантажу, веде облік навантаження згідно з обліковими картками, веде
розрахунки з клієнтами за перевезення вантажу, багажу та надані послуги.
Веде касову книгу, накопичувальну відомість і складає звітність. Проводить
перерахунки за перевезення, які не відбулися. Проводить операції з
приймання, обліку і зберігання грошових сум і бланків суворої звітності з
обов’язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.

8.

«Водій автотранспортних
засобів (водій
таксі)»

8322

Керує автомобілем таксі. Укладає від імені роботодавця із споживачем
таксомоторного перевезення публічний договір на таксомоторне
перевезення пасажирів та їх багажу, виконує такий договір у повному
обсязі, приймає оплату за проїзд у безготівковій або готівковій
формі. Належним чином обліковує готівкову виручку, несе за неї
матеріальну відповідальність, по закінченні робочої зміни здає її у касу
підприємства. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування
автомобіля таксі та його спеціального обладнання. Усуває дрібні технічні
несправності, які виникають під час роботи автомобіля таксі на лінії і
не потребують розбирання головних механізмів. Заправляє автомобіль
таксі паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Надає першу
допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Працівники автосервісу
Автосервіс, в українських умовах, може розміщуватися й у гаражі, розрахованому на 1 – 2
легкових автомобіля, де майстер з напарником
запропонують автолюбителю послуги з нескладного ремонту автотранспортного засобу. Для
більш масштабної діяльності потрібні й інші ви-

робничі потужності, й команда фахівців, яка
здатна буде виконувати складні ремонтні роботи в умовах станції технічного обслуговування
(далі — СТО) на спеціалізованому обладнанні
та оформити з клієнтом належну документацію.
Професійні назви робіт, що знадобляться в автосервісі, вказані у Таблиці 3.
Таблиця 3

№ з/п

Найменування посади

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

1

2

3

4

2149.2

Організовує налагодження та випробовування обладнання СТО і бере участь
у налагодженні та випробовуванні такого устаткування, пристроїв захисту,
автоматики, контрольно-вимірювальних приладів. Проводить випробовування
і налагодження нового устаткування, пристроїв, приладів, апаратів та надає
допомогу в їх освоєнні, у проведенні заходів, спрямованих на підвищення
надійності та економічності роботи устаткування.
Бере участь у прийманні в експлуатацію нових типів обладнання СТО і
пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки.

1.

«Інженер
з налагодження
й випробувань»

2.

«Маляр»
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Виконує роботи з фарбування автомобілів на спеціальному устаткуванні або
вручну з урахуванням:
— стану поверхонь для фарбування;
— технології і методів фарбування;
— технічних характеристик, принципів роботи і правил експлуатації
обладнання, що використовується;
— замовлень клієнта.
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Таблиця 3. Закінчення
1
3.

2
«Мідник»

3
7213

4.

«Рихтувальник
кузовів»

7213

5.

«Слюсар з паливної
апаратури»

7231

6.

«Акумуляторник»

7241

7.

«Слюсар-електрик
з ремонту
електроустаткування автомобілів»

7241

8.

«Монтувальник шин»

8284

4
Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання,
пристроїв, пневматичного інструменту. Виконує згинання труб. Виготовляє
складні деталі та вироби з листів і труб кольорових металів з великою
кількістю сполучених відводів різних перетинів і профілів. Виконує
гідравлічні і пневматичні випробування посудин та арматури. Готує складні
припої. Виконує паяння відповідальних швів, які працюють під тиском
тугоплавкими і легкоплавкими припоями. Ремонтує ресори, радіатори,
ходової частини тощо. Виконує зварювальні роботи та клепальні роботи.
Рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці
кузовів вантажних автомобілів і автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів
вищого класу, за допомогою інструменту для виправлення із застосуванням
олов’яно-свинцевих припоїв, мастик, паст, поліефірних і епоксидних шпаклівок.
Здійснює підготовку поверхонь зварних місць кузова для лудіння. Виконує
лудіння й оплавлення деталей і складових одиниць кузовів. Виявляє дефекти
на поверхнях деталей і складових одиниць кузовів. Виконує відновлювальний
ремонт деталей і складових одиниць кузовів автомобілів з їхнім рихтуванням.
Діагностує, дефектує та регулює деталі складових одиниць паливної
апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів. Перевіряє і
регулює газову апаратуру системи живлення безпосередньо на автомобілях.
Ремонтує, випробовує на стендах і регулює агрегати та складові одиниці
паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів
різних призначень, типів і марок.
Виконує складні роботи з ремонту та формування акумуляторів і
акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Регулює напругу та силу
струму при зарядженні. Визначає та усуває пошкодження акумуляторних
батарей. Здійснює обслуговування машинного приводу, ртутного
випрямляча, струморозподілювального щита. Випробовує акумуляторні
батареї. Визначає придатність акумуляторних батарей для подальшої
експлуатації. Визначає якість електроліту. Оформлює технічну документацію
до та після проведення ремонту акумуляторів і батарей.
Розбирає прилади (агрегати) електроустаткування на окремі складові
одиниці. Очищає, промиває, протирає та продуває стисненим повітрям
деталі, прилади, агрегати електроустаткування автомобілів із застосуванням
простих ручних пристроїв і обладнання. Діагностує, ремонтує складні схеми
приладів для вимірювання температури, тиску, рівня рідини, швидкості
руху і пройденого шляху автомобілів, частоти обертання колінчастого валу
двигуна, сигналізаторів про досягнення граничного значення параметрів,
одометра, тахометра двигуна внутрішнього згорання. Здійснює діагностику,
демонтаж, ремонт приладів (агрегатів) системи запалення, енергопостачання,
пуску двигуна, освітлювання і світлової сигналізації та додаткового
електроустаткування (склоочисників, звукового сигналу, вентиляційного
обладнання). Здійснює випробування на контрольних приладах та стендах.
Здійснює монтаж та демонтаж шин великих розмірів різних автомобілів
за допомогою спеціальних пристосувань. Забезпечує монтаж за видами,
розмірами та призначенням: колеса, шини і камери. Здійснює огляд і
перевірку шин, камер, ободів замкових та бортових кілець щодо виявлення
тріщин, деформацій та інших пошкоджень. Визначає придатність шин, камер і
дисків для подальшої експлуатації чи необхідність їхнього ремонту. Здійснює
балансування коліс, маркування шин.

Таким чином, залежно від фінансових можливостей підприємця та спеціалізації його бізнесу,
можна підібрати необхідні кадри та розпочинати роботу автотранспортного підприємства. Як-
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то кажуть водії, відправляючись в дорогу: «Ні
цвяха, ні жезла!».
Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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Працівники, яких варто позбутися:
звільнити або «перевиховати»
Будь-якому керівникові буде неприємно усвідомлювати, що в його команді працює співробітник, який, у цілому, не приносить користі. На більшості підприємств
можна знайти «робітничків», які створюють видимість бурхливої діяльності, а
зиску від їх роботи — нуль. І розпізнати їх з першого погляду не завжди вдається,
оскільки вони вміють подати себе так, ніби вони — найцінніші кадри на підприємстві, створити про себе гарне враження, насправді дублюючи функції своїх колег
і видаючи частину чужих досягнень за власні. Отож, наразі з’ясуємо, як виявити
таких працівників та що з ними робити — звільняти чи «перевиховувати».

Категорії «непотрібних»
працівників
Одразу зауважимо, що не завжди одна людина поєднує в собі усі негативні риси «марних»
працівників, але на практиці вистачає й однієї з
них, щоб співробітник не завдавав шкоди підприємству, але і не приносив йому користі. При
цьому дуже важливо розуміти, що як таких, зовсім «непотрібних» завжди і скрізь, працівників
досить мало — найчастіше у реальному житті
такий співробітник, як-то кажуть, випадково
опинився «не на своєму місці» або з якоїсь причини його реальний робочий функціонал був
замінений уявним, другорядним чи взагалі просто дублюючим чиїсь посадові обов’язки. Серед
непотрібних і малоефективних працівників
можна виділити наступні категорії.
1. Імітатори трудової діяльності.
Таких працівників, на відміну від інших,
таки можна розпізнати з першого погляду —
адже саме вони прагнуть створити собі імідж
незамінних працівників, а їх найулюбленіша
справа — завжди давати поради усім своїм колегам (враховуючи те, що насправді їх про це
ніхто не просить), роблячи вигляд, що вони
відмінно орієнтуються у будь-якій сфері. Такі
люди вміють налагоджувати контакт з оточуючими, вони в курсі всіх подій, знають останні
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новини. У них ніколи не знайдеться вільної хвилини, хоча ніхто не знає, чим конкретно вони
зайняті.
Про амбіції імітатори говорять тільки з керівництвом, завжди нагадуючи йому про те, що самовіддано працюють заради успіху всього підприємства і бажають приносити ще більше
користі, але для цього їм необхідне кар’єрне
зростання.
У разі, якщо керівникові потрібно, щоб підлеглі знайшли, наприклад, нове неординарне і
ефективне рішення певної проблеми, імітатор
на нараді завжди створить уявлення, що саме
він є генератором ідей, які, насправді, належать
зовсім іншим членам колективу — імітатор
лише видає їх за свої, оскільки справжні «винахідники» не встигли вчасно повідомити про них
керівництву.
Імітатор завжди нагадує людям про своє існування — постійно ставить безпосередньому керівникові питання або виступає з пропозиціями
по роботі, звітує перед керівництвом за весь відділ, підкресливши свій «чималий», а часто — й
«вирішальний внесок» у спільну справу, тому що
хтось зі співробітників просто не доповідає про
свої успіхи через сором’язливість або інертність.
Також імітатори охоче беруться допомагати новачкам, сподіваючись, що ті виконають основну
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частину роботи, а їм залишиться лише приємна
функція здійснювати «загальне керівництво».
При нагоді, імітатори досить часто створюють
ілюзію величезного обсягу роботи, яка на них
нібито покладена, та регулярної праці поза межами робочого часу. Так, періодично імітатори
затримуються в офісі на 3 – 4 години, мотивуючи
це необхідністю завершення важливих робочих
справ, або ж приходять на роботу на годину раніше, жаліючись, що звичної тривалості робочого дня їм замало для виконання своїх обов’язків,
а насправді увесь цей час займаються своїми
особистими справами чи просто читають новини в Інтернеті. При цьому зверніть увагу, що присутність імітатора на роботі у неробочий час буде
обов’язково помічена його керівництвом — адже
імітатор не витрачатиме свій час даремно й затримається на роботі чи прийде раніше лише
тоді, коли буде точно знати, що керівникові буде
потрібно саме у цей день та час самому перебувати з якихось причин на роботі у неробочий
час.
Також імітатори частенько роблять вигляд,
що беруть роботу додому. Так, ідучи з роботи й
прощаючись з керівництвом, вони можуть тримати у руках величезну купу документів, вдома
повставляють у них будь-де різнобарвні й яскраві закладки, а наступного дня демонстративно
повернуться з ними на роботу, таким чином підкресливши, що вони декілька годин працювали
вдома.
Знайти імітатора неважко, оскільки він завжди перебуває у центрі подій, даючи «мудрі поради» — наприклад, там, де ремонтна бригада
лагодить зламаний в офісній будівлі ліфт, електропроводку або кондиціонер, де системний адміністратор приводить до ладу комп’ютер чи
іншу офісну техніку, де співробітники готуються
до корпоративного свята, секретар готує список
подарунків для іменинників тощо. Імітатори завжди активно показують, що без їх участі обійтися ніде не можна. І, на відміну від інших категорій «непотрібних» працівників, яких ще
можна якимось чином «перевиховати» чи просто доручити їм іншу роботу, з імітаторами трудові стосунки завжди слід розривати — адже
вони не лише не приносять користі підприєм42

ству, а й завдають реальної шкоди, оскільки
іншим співробітникам дуже важко з ними працювати й подекуди реально професійні фахівці
звільняються внаслідок того, що їм просто набридло, що їх ідеї постійно краде імітатор, водночас завжди списуючи на інших свої помилки.
2. Колишні цінні працівники.
До цієї категорії співробітників належать, переважно, спеціалісти вузького профілю, які були
прийняті на роботу для виконання конкретних
завдань, але оскільки прогрес не стоїть на місці,
постійно з’являються нові технології й до людей
висуваються нові вимоги, то згодом, через якісь
причини чи банальне небажання розвиватися,
вони поступово втратили свою цінність. Поряд
з розвитком і зростанням структур підприємства,
штатом, що значно збільшився, колишні цінні
співробітники так і залишилися на своїх місцях,
до них усі звикли, сприймаючи їх як невід’ємну
частину підприємства, хоча навряд чи хто-небудь
зможе сформулювати, в чому ж конкретно полягають їх посадові обов’язки та чи існує необхідність ці обов’язки виконувати в сучасних умовах. Якщо у цілому працівник з цієї категорії є
адекватним та працелюбним, то вирішити питання подальшої роботи колишнього цінного співробітника цілком можливо шляхом направлення на курси підвищення кваліфікації
або ж переведенням на іншу посаду, яка, на
відміну від тієї, яку працівник займає наразі,
дійсно потрібна підприємству.
3. Наближені до керівництва.
Так само, як керівники вищої ланки, менеджери середньої ланки завжди прагнуть сформувати свою команду з перевірених і надійних
людей, яких, зазвичай, прагнуть підібрати серед своїх знайомих. Дружини, чоловіки, брати,
сестри, племінники, друзі дитинства, однокласники, однокурсники тощо — варіанти можуть
бути різними, адже навряд чи хтось відмовиться
від можливості працевлаштуватися під протекцію друга або родича на керівній посаді. У більшості випадків професійна відповідальність
протеже, який працює у лояльного до нього керівника, спочатку буде нижче, ніж у середньостатистичного найманого працівника з такою
ж матеріальною мотивацією. І деякі співробіт-
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ники починають цим зловживати, вважаючи
себе наближеними до керівництва, перестають
активно фокусуватися на професійних моментах, намагаються морально і психологічно шантажувати керівника, граючи на його слабкостях. Наприклад, вони регулярно відпрошуються
в особистих справах, порушують робочу дисципліну, деморалізуючи цим колектив. Їм не
підвищують вимоги до якості роботи, виявляють лояльність до їх прогулів, зривів термінів
виконання робіт тощо. Напевно, кожному знайомі ситуації, коли кар’єрне зростання певного
працівника відбувається не внаслідок його
об’єктивних заслуг, а за те, що він є приятелем
або родичем керівника. Більше того, досить
часто кваліфікація таких працівників з числа
друзів і родичів недостатня для займаної ними
посади, а іноді — й взагалі відсутня. І це зрозуміло, оскільки теплі дружні або родинні відносини не дозволяють керівникові вчасно помітити помилки, недостатню кваліфікацію родича
чи друга, а надто поблажливе «родинне ставлення» і потурання призводить до ряду невдалих операцій і в цілому значно шкодить підприємству, а також загальному психологічному
клімату в колективі, істотно знижуючи його
мотивацію до роботи. Рішення, що робити у подальшому з наближеним до керівництва працівником, слід приймати залежно від конкретних обставин — адже і приятель чи родич
безпосереднього керівника цілком може бути
непоганим спеціалістом. Але у будь-якому разі
найперше, що слід зробити — це провести
серйозну бесіду з тим керівником, який прийняв на роботу близького друга чи родича,
роз’яснивши, що подібні ситуації для підприємства є неприйнятними й ставлення до
таких співробітників під час робочих відносин має бути таким самим, як і до інших працівників.
Звісно, малоефективні, а подекуди і зовсім непотрібні підприємству працівники не обмежуються вказаними категоріями — серед ваших
співробітників цілком можуть бути присутні і
так звані «сірі кардинали» (неформальні лідери,
незадоволені керівництвом підприємства, які
досить часто саботують вказівки своїх керівни-
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ків й вносять смуту в колектив), і відверті ледарі (мають абсолютну апатію до будь-якого виду
діяльності й до виконання будь-якого завдання,
працюють абияк), і хами (дозволяють собі особисті образи клієнтів, колег, непристойні жарти
і провокації, компрометуючи цим підприємство
в очах клієнтів і партнерів), і пліткарі (їх найулюбленіше заняття — «зіштовхувати лобами»
колег і керівництво), і дрібні крадії (тягнуть усе,
що погано лежить — від олівця до недешевої запчастини), і, навіть, «заслані козачки» (таємні
агенти конкуруючого підприємства, які отримують від нього заробітну плату за, наприклад,
клієнтську базу чи ненав’язливі «відверті» розповіді клієнтам, чому не варто мати справу з вашим
підприємством). Перелік може бути нескінченним, але усім непотрібним працівникам байдуже, як йтимуть справи у підприємства в цілому,
хоча мотиви цього можуть бути й різними.

Як виявити
непотрібного співробітника?
Розпізнати непотрібних працівників, виділити їх з маси працелюбних колег, не завжди легко
(звісно, якщо вони не сидять з керівництвом в
одному приміщенні). Найбільш ефективними
методами пошуку непотрібних працівників є
наступні:
а) Аналіз результатів роботи.
Для початку слід зібрати інформацію за результатами роботи кожного працівника певного відділу, порівняти і з’ясувати, хто з них
більш ефективний, для чого взагалі існує та чи
інша посада, який внесок від роботи відділу в
цілому належить кожному з його працівників.
Також оцінюють характер та сферу роботи
кожного співробітника, виконувані ними завдання, операції та обов’язки, відповідальність, обсяг повноважень при прийнятті рішень тощо. В результаті цих дій стає цілком
очевидним, хто з працівників робить найбільший вклад у роботу відділу, а без кого взагалі
можна обійтися.
б) Проведення планової атестації.
Проведення атестації офіційно виявить і прихованих ледарів, і справжніх фахівців. Функції
по проведенню атестації розподіляються між
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безпосередніми керівниками відповідних відділів та працівниками відділу кадрів. Атестаційна
комісія надає працівникам тести або екзаменаційні питання, на які вони повинні відповісти
усно або письмово, а також проводить з ними
бесіду, вивчає матеріали, включаючи характеристики та інші документи, що стосуються їх
трудової діяльності. Атестація персоналу допоможе адекватно оцінити відповідність рівня
праці, якостей і потенціалу працівників вимогам щодо виконуваної ними діяльності.
в) Періодичне анонімне анкетування працівників.
На практиці це один з найефективніших методів виявлення непотрібних працівників.
Анонімне анкетування — це опитування співробітників за допомогою спеціального бланка
з питаннями (анкети). Особливою відмінністю
цього методу від інших є анонімність — адже
досить часто працівники не можуть через
побоювання ускладнень на роботі, а іноді й подальшого звільнення, висловити свою точку
зору відкрито і саме цей метод дозволить їм це
все ж таки зробити, а керівництву — дізнатися
про певні факти та прийняти їх до відома. Як
правило, анонімне анкетування дає набагато
більше правдивих і відкритих висловлювань
про особисті та професійні якості деяких співробітників, а також інформацію про реальне
виконання ними поставлених завдань. Головне — принцип анонімності ніколи не повинен бути порушений, бо, якщо якимось чином можна буде розпізнати хто саме
заповнював певний бланк (наприклад, шляхом проставляння на них непомітних позначок), то вдруге ви більше ніколи не дізнаєтеся таким чином про реальний стан речей у
певному відділі підприємства, оскільки працівники втратять довіру до керівництва підприємства.
г) Складання щоденних звітів всіх співробітників.
У щоденному звіті має міститися докладний
опис усього, що працівникові вдалося зробити
за цей день. Повинні бути розписані конкретні
цілі, що висувалися для досягнення бажаного
результату, а також вказано, з якими завдання-
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ми вдалося впоратися, а з якими — ні (із зазначенням причин цього). Звісно, такі звіти навряд
чи вдасться зробити постійними, але протягом
одного – двох тижнів — цілком можливо. Це дозволить виявити як прихованих ледарів та імітаторів бурхливої діяльності, так і непродуктивні
витрати робочого часу загалом ефективних
співробітників.
д) Особиста співбесіда з працівником.
Якщо після проведення вищевказаних методів виявлення «непотрібних» працівників
деякі співробітники потрапили «під підозру» —
не поспішайте одразу роздумувати, яким чином їх позбавитися, адже людський фактор
присутній у будь-якому з наведених методів і
підозра може виявитися марною. З такими
працівниками обов’язково слід провести особисту співбесіду (індивідуально керівником
підприємства чи через начальника певного
відділу), метою якої є оцінка виконання працівником завдань, запланованих на певний
минулий період (місяць, квартал тощо), визначення причин (залежних і незалежних від
працівника) невиконання або неякісного виконання окремих завдань, визначення його
особистих та професійних якостей тощо. В результаті співбесіди можна буде дійти висновку
про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді та його користі для підприємства.
Також обов’язково з’ясовуйте, хто зі співробітників регулярно створює ті чи інші проблеми
для підприємства (внаслідок помилок чи цілеспрямовано), хто занадто часто хворіє (а тим
паче — якщо лише робить вигляд), хто саботує
вказівки безпосереднього керівництва, хто постійно відпрошується з роботи тощо.

Стратити не можна помилувати
Після остаточного виявлення «непотрібного»
співробітника, у керівництва підприємства зазвичай виникає дилема: звільнити даного працівника чи спробувати на нього вплинути з метою перевиховання. Звісно, щодо імітаторів,
поведінку яких ми детально розглядали вище,
та тих осіб, які насправді працюють на конкуруюче підприємство, раціональним рішенням
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може бути лише звільнення. А от щодо інших
категорій малоефективних працівників ще
можна розмірковувати.
Але перш ніж приймати рішення, спочатку
зверніть увагу на те, як загалом організований
робочий процес на вашому підприємстві чи його
конкретному відділі. Адже можливість багато
говорити і мало робити, привласнювати собі
чужі заслуги, звітувати щодо виконання насправді неіснуючих справ тощо, з’являється там,
де робочий процес заплутаний, функціональні
обов’язки співробітників перетинаються, штат
«роздутий», немає конкретно визначених цілей
і завдань, а також відсутні критерії оцінки виконаних справ. Можливо, перш ніж карати «непотрібного» працівника, варто виправити
виявлені помилки й тоді, наприклад, ледар або
почне працювати, або сам напише заяву про
звільнення.
Після перевірки та усунення недоліків в організації робочого процесу, потрібно провести бесіду з «непотрібним» працівником, під час якої
навести йому аргументи і докази його неефективності, а також надавши співробітнику можливість висловитися. Ймовірно, що він назве
причини своєї поведінки або ж, навпаки, буде
звинувачувати в своїх бідах когось іншого. Така
розмова допоможе зрозуміти: перед вами просто людина не на своєму місці або ж відвертий
ледар чи пліткар. Якщо ж такий співробітник
буде стояти на своєму і доводити, що він постійно працює і всі претензії керівництва безпідставні, краще запропонувати йому піти за власним
бажанням, а якщо не погодиться — дати завдання його безпосередньому керівникові задокументувати кілька його наступних проступків і
звільнити за ініціативою роботодавця (наприклад, внаслідок систематичного невиконання
трудових обов’язків).
Якщо ж є надія на перевиховання працівника,
то, за результатами остаточної бесіди, можна
вдатися до наступних заходів:
— пояснити працівникові, як саме його нехтування роботою негативно впливає на результати його колег і всього підприємства в цілому,
а також виключає можливість його кар’єрного
зростання у майбутньому;
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— роз’яснити ще раз працівникові (а краще —
доручити це зробити його безпосередньому керівнику) його обов’язки та функції, якщо цей спеціаліст не до кінця їх знає або розуміє;
— запропонувати перейти на іншу посаду,
якщо, наприклад, працівник не справляється з
обсягом роботи, або його посада не відповідає
його спеціальності, що виключає професійне
зростання, або ж у нього монотонна робота, яка
не несе для нього ніякої мотивації і йому нецікаво займатися своєю справою тощо;
— провести додаткові навчання, щоб працівник отримав базові знання, які дозволять йому
успішно працювати на тій чи іншій посаді, або ж
дати можливість отримати нові навички і розвинути його таланти в потрібному напрямку для
роботи за фахом;
— встановити певні строки для виправлення
даного працівника, щоб він мав можливість довести свою цінність для роботодавця, визначивши дату проведення наступної бесіди.
Працівника, «перевихованням» якого було
вирішено зайнятися, потрібно обов’язково регулярно контролювати й перевіряти результати
його роботи протягом хоча б декількох місяців.
Якщо ж працівник, незважаючи на всі зусилля з
боку керівництва, продовжує залишатися неефективним для підприємства, з ним доведеться
таки попрощатися.
Загалом, у роботодавця існує маса інструментів, аби привчити співробітників до дисципліни і підняти їх мотивацію для ефективного
виконання ними роботи. Важливо лише розставити пріоритети — дотримання яких саме
правил ви будете вимагати від підлеглих, щоб
вони ставали пунктуальнішими, дисциплінованими, організованими. Завдання керівника
підприємства чи його окремого відділу — не
тільки зробити колектив працездатним, але також і згуртувати його, завоювати авторитет в
очах співробітників, підтримувати дисципліну
на високому рівні та правильно організувати
робочий процес.

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

Чи можна отримати грошову компенсацію за невикористану щорічну
відпустку будь-коли (за бажанням працівника) або ж це можна зробити
лише у разі звільнення?
Не лише у разі звільнення, але в обмежених випадках.
Так, з метою забезпечення права працівників
на відпустки, у ч. 3 ст. 2 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96ВР (далі — Закон № 504) встановлено загальну
заборону на виплату грошової компенсації за
дні невикористаної щорічної відпустки. Випадки, коли можна отримати компенсацію за невикористану щорічну відпустку, перераховано у
ст. 24 Закону № 504 та ст. 83 Кодексу законів
про працю України, а саме:
— звільнення;
— переведення на роботу на інше підприємство;
— бажання працівника щодо отримання компенсації за частину відпустки (тривалість нада-

ної йому щорічної та додаткових відпусток має
бути не менше 24 календарних днів);
— смерть працівника (компенсація виплачується спадкоємцям).
Варіантів отримання грошової компенсації за
дні щорічної відпустки, як бачимо, небагато (як
правило, в разі звільнення). Але якщо на підприємстві встановлено колективним договором понад
24 календарних дні щорічної основної відпустки (наприклад, 30), то працівник за бажанням
може отримати грошову компенсацію і без
звільнення (за шість календарних днів), але
лише після фактичного використання 24 днів
відпустки в поточному робочому році.
Забороняється замінювати грошовою компенсацією всі види відпусток працівникам віком
до 18 років.

Хто має затверджувати на підприємстві правила внутрішнього
трудового розпорядку — власник підприємства, директор
чи відділ кадрів?
Збори трудового колективу.
У ст. 142 Кодексу законів про працю України
передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовими
колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу та виборним органом первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил.
Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються зборами трудового колективу підприємства за поданням роботодавця
та виборного органу профспілкової організації,
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а в разі його відсутності — іншими представниками, вільно обраними працівниками. Таким
чином, легітимним цей документ стане лише
після його затвердження на зборах трудового
колективу й оформлення рішення протоколом.
Але зрозуміло, що до проведення цих зборів необхідно передати проект правил внутрішнього
трудового розпорядку працівникам підприємства для ознайомлення з ним і внесення пропозицій. При цьому законодавство не містить вимоги до роботодавця в обов’язковому порядку
враховувати всі пропозиції, внесені до проекту
правил внутрішнього трудового розпорядку
працівниками підприємства.
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Вже із затвердженими правилами внутрішнього трудового розпорядку необхідно ознайомити всіх працівників під підпис. Для цього
можна або завести окремий журнал, або (якщо
підприємство невелике) прикріпити до документа так званий лист ознайомлення або вивісити його та правила на видному місці, чи обій-

ти з ними всіх працівників. До речі, особи,
прийняті на роботу в подальшому (тобто після
затвердження правил внутрішнього трудового
розпорядку) можуть підтверджувати факт свого
ознайомлення з правилами під час укладення
трудового договору, зазначаючи про це у своїй
заяві про прийняття на роботу.

Чи можна звільнити одиноку матір за систематичні дисциплінарні проступки
(прогули, регулярні запізнення на роботу, невиконання трудових обов’язків)?

Ні, не можна.
Звільнення одинокої матері, в якої є дитина
віком до 14 років або дитина-інвалід (далі —
одинока матір), за ініціативою роботодавця не
допускається. Це передбачено у ст. 184 Кодексу
законів про працю України, згідно з якою звільнення за ініціативою власника можливе лише у
разі повної ліквідації підприємства, установи,
організації. Та навіть у такому випадку звільнення має відбуватися з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування одино-

ких матерів здійснюється також у випадках їх
звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за
ними зберігається середня заробітна плата, але
не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Єдиний вид дисциплінарного стягнення,
яке роботодавець може накласти на одиноку
матір за такі проступки, як прогули, запізнення та систематичне невиконання трудових
обов’язків, — це догана.

Якщо трудовий договір укладається у письмовій формі чи обов’язково
ще видавати наказ про прийняття на роботу?

Так, обов’язково.
Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про
працю України укладення трудового договору
оформляється наказом (розпорядженням) про
прийняття працівника на роботу, незалежно від
того, в усній чи письмовій формі було укладено
трудовий договір.
Крім того, саме наказ про прийняття на роботу, а не трудовий договір у письмовій формі, є
підставою для внесення запису до трудової книжки згідно з Інструкцією про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженою
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип-
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ня 1993 р. № 58. Записи в трудовій книжці про
прийняття на роботу вносяться роботодавцем
або уповноваженою ним особою після видання
наказу, але не пізніше тижневого строку і повинні точно відповідати тексту наказу. При цьому в
графі № 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі № 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься,
у графі № 2 зазначається дата прийняття на роботу, до графи № 3 вноситься запис про прийняття на роботу із зазначенням конкретного найменування професії або посади, на яку працівника
було прийнято, а у графі № 4 вказується дата
і номер наказу, на підставі якого внесено запис.
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Зміни у пенсійному законодавстві:
актуальні питання

З

1 квітня 2015 року набуває чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VIII
(далі — Закон № 213), яким, зокрема, встановлюється особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. У зв’язку з численними
запитаннями, що виникають у зв’язку зі змінами пенсійного законодавства, Пенсійний фонд
України надав відповіді на найпоширеніші з них
(також огляд запитань – відповідей щодо внесених Законом № 213 змін можна знайти на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України
www.pfu.gov.ua).
Незалежно від факту роботи та посади, на
якій працюють пенсіонери, призначена пенсія
(незалежно від її виду та закону, згідно з яким
вона призначена) виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій, особам, на яких
поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551XII (далі — Закон № 3551), та особам, на яких
поширюється дія пункту 3 Прикінцевих положень Закону № 213.
1. Пенсіонер є інвалідом ІІІ групи, перебуває
на державній службі, знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Чи поширюються на таку
особу зміни, зазначені у Законі № 213 в частині припинення виплати пенсії для працюючих державних службовців?
У період перебування пенсіонера у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку, виплата пенсії здійснюється у розмірі 85 відсотків призначеного
розміру, оскільки особа вважається працюючою,

48

але фактично не працює на посаді державного
службовця.
2. З яких строків поновлюється виплата пенсії після звільнення з роботи або змінюється
порядок її виплати після звільнення з посади?
Виплата пенсії в повному обсязі поновлюється
з наступного дня після звільнення з роботи. Порядок виплати змінюється з наступного за днем
звільнення з посади.
3. Чи виплачується пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про державну
підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», у період роботи на посаді журналіста державного/комунального засобу масової інформації?
При нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації
застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю. Законом України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723)
передбачено обмеження виплати пенсії в період
роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії відповідно до Закону № 3723, тому у
період роботи на посаді журналіста державного/
комунального засобу масової інформації пенсія
не виплачується (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб,
на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону
№ 3551, та осіб, на яких поширюється дія п. 3
Прикінцевих положень Закону № 213).
4. Пенсіонер працює на умовах цивільноправового договору. Чи буде виплачуватися
пенсія у період отримання доходу за виконану
роботу?
Якщо пенсіонер працює не на умовах трудового договору або виконує роботи на підприємствах, установах, організаціях або у фізичних
осіб за договорами цивільно-правового характеру, пенсія виплачується у розмірі 85%, але не
менше 1 423,50 грн.
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Пунктом 1 ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 1993 р. № 1058-IV (далі — Закон
№ 1058) зазначених осіб віднесено до працюючих,
за яких сплачуються відповідні внески.
Згідно з п. 2.21. Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1,
документами, які підтверджують, що особа не
працює (не провадить діяльність, пов’язану з
отриманням доходу, що є базою нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування), є: трудова книжка,
індивідуальні відомості про застраховану особу, що
надаються відділом персоніфікованого обліку, та
відомості про відсутність інформації про державну
реєстрацію фізичної особи – підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 16 Закону № 1058,
особа надає на вимогу органу, що призначає
пенсію, документи, що засвідчують відповідні
відомості (у тому числі копію трудової книжки
із записом про працевлаштування та/або копію
цивільно-правового договору).
5. З квітня 2011 року особа отримує пенсію,
призначену відповідно до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність». По
даний час продовжує працювати на науковій
посаді на умовах контракту. Як буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Статтею 24 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р.
№ 1977-ХІІ (далі — Закон № 1977), в редакції,
чинній з 1 квітня 2015 року, передбачено, що
пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті
(крім осіб, які мають право на виплату пенсії в
повному обсязі), в період роботи, зокрема на
науковій посаді, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.
Згідно зі ст. 47 Закону № 1058, тимчасово, у
період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року,
під час роботи особи на інших посадах/роботах, в
тому числі на науковій посаді, пенсія, призначена відповідно до цієї статті (крім осіб, які мають
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право на виплату пенсії в повному обсязі), розмір
якої перевищує 150 відсотків прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність.
Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам встановлюється законодавством незалежно від дати її призначення.
Зважаючи на викладене, з 1 квітня 2015 року
у період роботи на науковій посаді пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків від її розміру,
обчисленого відповідно до Закону № 1058. Розмір
пенсійної виплати після застосування зазначеного порядку не може бути нижче 1 423,50 грн.
6. Особі призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», вона працює на посаді
державного службовця. Чи буде припинено
виплату пенсії, у зв’язку зі змінами, внесеними
до законодавства з 1 квітня 2015 року?
Статтею 47 Закону № 1058 визначено, що тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня
2015 року, у період роботи особи на посадах, які
дають право на призначення пенсії у порядку та
на умовах, передбачених, зокрема Законом
№ 3723, пенсії, призначені відповідно до цього
Закону, не виплачуються.
Тому виплата такої пенсії у період роботи на
посаді державного службовця припиняється
(крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ
групи, учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону № 3551,
та осіб, на яких поширюється дія п. 3 Прикінцевих положень Закону № 213).
7. Отримую пенсію, призначену відповідно до
ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб», працюю в Національній
гвардії України на посаді державного службовця.
Чи буде припинено мені виплату пенсії з 1 квітня
2015 року?
Відповідно до ст. 54 Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ (в редакції, що діятиме
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з 01.04.2015 р.), тимчасово, у період з 01.04.2015 р.
по 31.12.2015 р., особам, яким пенсія призначена відповідно до цього Закону, у період
роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених, зокрема, Законом № 3723, пенсії,
призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються. Після звільнення з роботи виплата
пенсії поновлюється.
Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень
Закону № 213, обмеження щодо виплати пенсії,
передбачені цим Законом, не застосовуються
протягом особливого періоду до пенсій, що
призначені особам, які перебувають, зокрема,
на посадах у Національній гвардії України.
Тому виплата такої пенсії у період роботи
продовжується.
8. Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб». Як з 01.04.2015 р. буде
проводитися їй виплата в період роботи
юристом у приватній фірмі?
Виплата призначеної пенсії буде здійснюватись у повному обсязі.
9. Особа отримує пенсію за віком, призначену
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
в розмірі 1 600 грн. В якому розмірі буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 року в період
роботи приватним підприємцем?
Згідно зі ст. 47 № 1958, тимчасово, у період з
1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, під
час роботи особи на інших посадах/роботах, в
тому числі приватним підприємцем, пенсія,
призначена відповідно до цієї статті (крім осіб,
які мають право на виплату пенсії в повному
обсязі), розмір якої перевищує 150 відсотків
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,
які втратили працездатність, виплачується в
розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але
не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
З 1 квітня 2015 року розмір пенсії до виплати
становитиме 1 423,50 грн. (1 600 грн. × 85% =
= 1360 грн, але не менше 150 відсотків про-
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житкового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність).
10. В якому порядку буде проводитись
сплата податку на доходи фізичних осіб і
військового збору по пенсіях працюючих
пенсіонерів з 1 квітня 2015 року?
Базою для оподаткування є розмір пенсій та
щомісячного довічного грошового утримання,
який після визначення 85 відсотків призначеного розміру пенсії працюючих пенсіонерів
перевищує 3 654,00 грн на місяць — у частині
такого перевищення.
Наприклад, розмір пенсії з урахуванням
надбавок, підвищень відповідно до Закону
№ 1058 становить 5 000,00 грн. Якщо пенсіонер
працює не на посадах, які дають право на
призначення пенсії/щомісячного довічного
грошового утримання у порядку та на умовах,
передбачених законами України № 3723, «Про
прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789ХІІ, «Про статус народного депутата України» від
17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ, «Про судоустрій
і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI,
пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків
призначеного розміру, але не менше 150
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
тобто 4 250,00 грн.
Оскільки розмір пенсії перевищує 3 654,00
грн на місяць, розмір пенсії в частині 596,00 грн
підлягає оподаткуванню. Податок на доходи
фізичних осіб становить 15 відсотків — 89,40
грн, військовий збір — 8,94 грн.
До виплати пенсіонер отримає 4 151,66 грн.
11. Чи можливо віднести пенсіонерів до
категорії непрацюючих на підставі даних
системи персоніфікованого обліку:
— чи можливо вважати особу непрацюючою в період, коли сплата страхових внесків
відсутня;
— чи вважається станом на 01.04.2015 р.
дана особа непрацюючою, за відсутності
інформації про сплату страхових внесків за
2014 рік?
Вирішення питання щодо віднесення особи
до непрацюючої залежить від даних, наявних в
трудовій книжці, в даних системи персоніфі-
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кованого обліку внесків та в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
12. Чи слід вважати працюючим пенсіонера,
який перебуває на обліку в службі зайнятості
з виплатою чи без виплати допомоги по
безробіттю?
Відповідно до Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067), зареєстрований безробітний — це особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи. У ст. 4 Закону № 5067 перелічені особи, які належать до зайнятого
населення. Враховуючи викладене, вважати пенсіонера, який згідно з даними СПОВ перебуває на
обліку в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю працюючим, немає підстав.
13. Змінено редакцію ч. 3 ст. 42 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування». З урахуванням якого
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, будуть проводитися перерахунки пенсій після звільнення
пенсіонера з роботи у період з 1 квітня 2015
року по 31 грудня 2015 року?
Після звільнення пенсіонера з роботи пенсія
перераховується відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону
№ 1058 з урахуванням прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлено на дату звільнення з роботи.
14. Громадянину С., 1945 року народження,
призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника за померлу дружину відповідно до
Закону України «Про державну службу». Працює на посаді журналіста комунального засобу масової інформації. В якому розмірі буде
виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
В період роботи на посадах, що дають право
на призначення пенсії відповідно до Закону
№ 3723 пенсія не виплачується, незалежно від її
виду.
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15. Пенсіонер є інвалідом ІІ групи і працює
на посаді, що відноситься до державної
служби в органах доходів і зборів. Чи поширюються на особу, яка є інвалідом ІІ групи і
працює на посаді, що відноситься до державної служби в органах доходів і зборів зміни,
зазначені у Законі України «Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо посадових
осіб органів доходів і зборів» від 02.03.2015 р.
№ 214-VIII в частині припинення виплати
пенсії для працюючих працівників органів доходів і зборів?
Відповідно до ст. 37 Закону № 3723, пенсія по
інвалідності І та ІІ групи призначається відповідно до цього Закону при умові звільнення з
державної служби.
У період роботи на посаді, яка дає право на
призначення пенсії в порядку та на умовах, визначених Законом № 3723, за бажанням особи,
пенсія по інвалідності призначається відповідно
до Закону № 1058.
Згідно зі ст. 47 Закону № 1058, тимчасово, у
період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року,
під час роботи особи (крім інвалідів І та ІІ груп,
інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових
дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551) на посадах, які дають право на
призначення пенсії, зокрема, у порядку та на
умовах, передбачених Законом № 3723, пенсія
не виплачується.
Зважаючи на те, що особа є інвалідом ІІ групи, виплата призначеної пенсії здійснюватиметься в повному обсязі.
Аналогічно вирішується питання виплати
пенсій інваліду ІІ групи, який працює на посаді
в контролюючому органі.
16. Пенсіонер з 01.04.2014 р. працює на посаді державного службовця. З 28.04.2014 р.
увільнений від роботи в зв’язку з призовом на
військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на особливий період, але не більше
одного року. Чи буде припинено виплату пенсії з 01.04.2015 р.?
Статтею 37 Закону № 3723 передбачено, що
тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам, на яких поширюється дія
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цього Закону, у період роботи на посадах, які
дають право на призначення пенсії, зокрема у
порядку та на умовах, передбачених, зокрема
цим Законом, пенсії, призначені відповідно до
цієї статті, не виплачуються.
Зазначений порядок виплати пенсії не застосовується протягом особливого періоду до пенсій, що призначені особам, які беруть участь в
Антитерористичній операції.
Така участь підтверджується відповідною довідкою, виданою органом, яким особу було залучено до такої участі.
17. Особа отримує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та продовжує працювати на посаді державного
службовця. У липні 2015 року набуде право на перерахунок пенсії відповідно до ч. 4 ст. 42 зазначеного Закону. Чи матиме право особа на
перерахунок пенсії?
Так, особа має право на перерахунок відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону № 1058, оскільки зміни
не стосуються визначення права на призначення/перерахунок пенсії.
18. Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
станом на 1 квітня 2015 року працює за договором цивільно-правового характеру (має
право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1 400 грн, розмір пенсії з
індексацією — 1 579,36 грн, тобто більше ніж
150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Як буде виплачуватись у даному випадку пенсія?
Згідно зі ст. 47 Закону № 1058, тимчасово, у
період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015
року, під час роботи особи, пенсія призначена
відповідно до цього Закону (крім осіб, які мають
право на виплату пенсії в повному обсязі), розмір якої перевищує 150 відсотків прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
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Зважаючи на викладене, з 1 квітня 2015 року
особа, яка працює за договором цивільноправового характеру, отримуватиме пенсію в
розмірі 85 відсотків від призначеного розміру,
але не менше ніж 1 423,50 грн.
19. Які документи мають надавати працюючі особи для уточнення характеру та періоду роботи після 1 квітня 2015 року?
Після призначення пенсії особа повідомляє
орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату
працевлаштування, вид зайнятості шляхом подання заяви.
При цьому особа надає документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію
трудової книжки із записом про працевлаштування, довідку, витяг з наказу, копію цивільноправового договору).
20. Особа одержує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про державну службу»,
працює на науковій посаді. Чи буде відноситись дана робота до інших посад?
Статтею 37 Закону № 3723 (в редакції з 1 квітня 2015 року) чітко визначено, під час роботи на
яких посадах пенсія, призначена відповідно до
цієї статті, не виплачуватиметься. Зважаючи на
те, що час роботи особи на посаді, яка дає право
на призначення пенсії відповідно до ст. 24 Закону № 1977, вказаною нормою не зазначено,
під час застосування особливого порядку виплати пенсії роботу на науковій посаді слід розцінювати, як роботу на інших посадах.
РЕКЛАМА
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Б
Бетоняр
9 Короткий опис професії: Бетоняр — це
робітник, який бере участь у виготовленні стінових панелей, плит, блоків, маршів тощо. Крім
того, бетоняр виконує роботи із закладання
фундаментів споруд та покриття бетоном доріг.
9 Зміст роботи: Прийняття (підготовка),
укладення та ущільнення бетонної суміші.
9 Повинен знати: Основні марки і властивості цементу, заповнювачів і бетонних сумішей; основні способи укладання бетонних сумішей; призначення, будову і правила експлуатації
інструментів, пристроїв, механізмів, які застосовуються під час бетонних робіт; правила бетонування конструкцій у зимовий час, способи
підігріву бетону. Також бетоняр має вміти проводити увесь комплекс бетонних робіт у ручному та механізованому режимах.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність (концентрація та розподіл уваги),
обережність, поєднання вправності зі спритністю рухів, розвинутий вестибулярний апарат;
хороша пам’ять, оперативне мислення, швидка
реакція, координація рухів.
9 Умови праці: Робота бетоняра відноситься
до праці високого ступеня важкості та середньої
напруженості, усі трудомісткі роботи бетоняра
механізовані. Бетонування проводиться в різних умовах і кліматичних зонах, найчастіше —
на відкритому повітрі, часто — на висоті, іноді —
у закритому приміщенні.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта або підготовка на навчально-курсових комбінатах будівельного профілю.
9 Рівень заробітної плати: від 2 400 грн на
місяць.
9 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7123. Ця професія у КП
належить до підкласу «Укладальники бетонної
суміші», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 23.63
«Виробництво бетонних розчинів, готових для
використання».
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Бібліотекар
9 Короткий опис професії: Бібліотекар — це
професіонал у галузі систематизації і зберігання
художньої, науково-популярної, спеціальної літератури, який виконує організацію і керування
інформаційними послугами та матеріалами для
усіх користувачів, яким потрібна ця інформація.
9 Зміст роботи: Замовлення і закупівля
книг, обробка нових надходжень, а також обслуговування читачів і підготовка інформації відповідно до їхніх запитів. Бібліотекар постійно аналізує друковані видання та у спеціальних оглядах
коротко викладає їх зміст.
9 Повинен знати: Зміст художньої, науковопопулярної, спеціальної літератури, правил обліку й обробки книжкового фонду. Також бібліотекар повинен уміти проводити індивідуальні
бесіди, конференції, виставки.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша пам’ять, уважність, акуратність, терпіння і наполегливість, навички швидкочитання,
комунікабельність, високий рівень культури.
9 Умови праці: У приміщеннях публічних і
наукових бібліотек, бібліотеках при вищих навчальних закладах, відділах науково-технічної
інформації на виробництві або у науково-дослідних установах, у патентних бюро і відділах.
9 Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки
(бакалавр).
9 Рівень заробітної плати: 2 800 – 3 200 грн
на місяць; діє система доплат, надбавок та пільг.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Кодування: Код КП — 2432.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм», у КВЕД — до класу
90.01 «Функціювання бібліотек і архівів».

Біолог
9 Короткий опис професії: Біолог — це фахівець, що досліджує загальні властивості й закономірності розвитку живих організмів, вивчає видове різноманіття рослин. Він збирає
тематичний матеріал, досліджує його, організовує проведення експериментів і розроблює технології практичного застосування отриманих
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результатів. Результати досліджень широко використаються в медицині, фармакології, селекціонуванні, тваринництві, рослинництві, харчовій
промисловості та інших сферах. Крім того, дані,
отримані в ході біологічних досліджень, надають
допомогу в прогнозуванні природних катаклізмів, екологічних катастроф тощо.
9 Зміст роботи: Збір матеріалів, даних, речовин та проб біоматеріалів; проведення експериментів, досліджень; аналіз отриманих у ході дослідження результатів із практичною метою
застосування в конкретній галузі (харчова промисловість, сільське господарство, екологія, медицина).
9 Повинен знати: Теорію і методи біологічних досліджень, а також вміти виконувати збір
та аналіз необхідних даних, робити відповідні
висновки, складати доповіді, готувати статті.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Допитливість, розвинене зорове колірне сприйняття, уміння тривалий час зосереджуватися і
дуже висока спостережливість, творчість, терпіння, акуратність, розвинуті аналітикосинтетичне й логічне мислення.
9 Умови праці: Навчальні заклади; науководослідні інститути; природоохоронні організації; робота на певних природних об’єктах; сфера
сільського господарства.
9 Кваліфікаційні вимоги: Перший рівень
вищої освіти відповідного напряму підготовки
(бакалавр).
9 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 500 грн
на місяць.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Кодування: Код КП — 2211.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Біологи, ботаніки,
зоологи та професіонали споріднених професій», у КВЕД — до класу 72.19 «Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук».

Бісквітник
9 Короткий опис професії: Бісквітник — працівник кондитерського виробництва, зайнятий
приготуванням кондитерського тіста та кондитерського «хліба» (бісквіта), а також виробів з нього.
9 Зміст роботи: Працює бісквітник у кондитерських цехах на кремо- та помадо-збивальних,
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тістомісильних, формуючих, проминальних і пекарських машинах. Предметом праці цього робітника виступає основна і допоміжна сировина:
борошно, цукор, крохмаль, масло, сіль, есенції,
прянощі, харчові барвники, ароматичні речовини, хімічні розпушувачі тощо, з якої він повинен
приготувати тісто та випікати різноманітні кондитерські вироби.
9 Повинен знати: Рецептуру і технологію
приготування бісквітів, тортів, тістечок, печива,
пряників, здобних виробів, кремів та начинок;
асортимент виробів, які випускаються; види сировини; смакові та ароматичні речовини; побудову устаткування і правила його експлуатації;
методи визначення якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; уміти готувати бісквітні полуфабрикати, креми, сиропи, застосовувати відповідне обладнання.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша зорова і моторна координація, високий
ступінь координації рухів рук. Цей робітник має
бути акуратним, відповідальним, витривалим,
мати хороший естетичний смак. За цією спеціальністю забороняється працювати людям із
захворюваннями дихальних шляхів, нервової
системи, серцево-судинної системи, шкіри.
9 Умови праці: Праця бісквітника характеризується середньою важкістю за фізичним навантаженням. Як правило, робота бісквітників
організується в дві зміни по 8 годин. Під час роботи найбільш завантажені нюхальний, смаковий, дотиковий, руховий, зоровий аналізатори.
До несприятливих чинників можна віднести високу температуру повітря в цеху, теплове випромінювання, підвищений рівень шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта кулінарного профілю.
9 Рівень заробітної плати: 2 500 – 3 000 грн
на місяць.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Кодування: Код КП — 8274, ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та
шоколадних виробів», у КВЕД — до класу 10.71
«Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

На пероні сидить чолов’яга і, насвистуючи собі під ніс якусь мелодію,
підгодовує хлібцем горобців. Раптом
по перону, розполохавши всіх пташок,
пробігає інший чоловік, потім біжить назад,
кидається з одного боку в інший. Той, що годував пташок, запитує:
— У Вас щось трапилося?
— На потяг не встиг! Вийшов за пачкою цигарок і
відстав! Це просто жах!
— Та що ж тут такого жахливого — я теж запізнився
на потяг, який щойно пішов, але спокійно чекаю на
інший.
— Справді? Отож вважайте, що Вам дуже пощастило!
— Ви що, знущаєтесь наді мною? Як же пощастило —
я мав їхати у тому потязі, я ж пасажир!
— І я повинен був їхати у тому самому потязі... Але
Ви-то пасажир, а я... машиніст!!!

— Геть суддю!
— Обвинувачений, вас це не стосується…

***

Директор підприємства якось зайшов до приміщення відділу збуту, де сидить величезна кількість менеджерів, які розмовляють з клієнтами по телефону,
декілька хвилин послухав, а потім голосно промовив:
— Доводжу до відома персоналу, який працює з клієнтами, що вираз «усіляка дурня» не повною мірою відображає перелік послуг, які надає наше підприємство.

***

Хлопчик забіг до невеличкого продуктового магазинчика й звертається до продавщиці:
— Тітонько, а Ви мені вчора неправильно решту
дали…
— Ну, що ж ти, дитинко, вчора і треба було приходити, а так вже касу здали, нічого перераховувати не
будемо.
— От добре — тоді я залишу собі ці зайві 20 гривень!

***

Вечір, море, майже пустий пляж. Два психолога
відпочивають, попиваючи пиво. Раптом чують крик
людини: «Допоможіть! Тону!». Один психолог каже:
— Здається, у чоловіка проблема.
— Так, але головне — він уже говорить про неї, не
тримаючи у собі. — відповідає йому другий.

***

Судове засідання, люди в залі явно незадоволені
поведінкою судді. Той, вже будучи розлюченим, дещо
підвищує голос:
— Нумо тиша у залі! Хто ще раз скаже: «Геть суддю!», має покинути зал суду!

Одним рядком

Оголошення: «Хто шукає роботу: графік 2/5, зарплата 10 000 грн, відпустка 48 дні. Телефонуйте! Будемо
шукати разом!».
Обмін думками, це коли заходиш до кабінету керівника зі своєю думкою, а виходиш — з його.
Підлеглий — шефу: «Я працюю у Вас на півставки,
а тому прошу і кричати на мене упівголоса».
Бізнесмен — бізнесменові: «Ви називаєте свою
ціну, я називаю свою. Потім ми обидва сміємося і приступаємо до серйозної розмови».

Пасхальні яйця

Є п’ять різнокольорових блюдечка — біле, коричневе, червоне, синє та зелене. На кожному з них лежить по два пасхальні
крашені яєчка (загалом їх десять — по два кожного з кольорів, що і блюдечка). З’ясуйте, пасхальні яєчка якого кольору лежать
на кожному з блюдечок, якщо відомо, що:
— жодне пасхальне яєчко не лежить на блюдечку того ж кольору, що і воно саме;
— на червоному блюдечку немає синіх яєчок;
— на білому та коричневому блюдечках є одне червоне та одне зелене яєчко;
— на коричневому блюдечку лежить синє яєчко;
— на одному з блюдечок лежить одне біле і одне синє яєчко;
— на синьому блюдечку знаходиться коричневе яєчко.
Блюдечко

Пасхальні яєчка

Біле
Коричневе
Зелене
Синє
Червоне
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Березень-2015

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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