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«Зворотний зв‘язок»:
Працівник повернувся після демобілізації на підприємство та написав
заяву на щорічну відпустку. Чи має він
право на щорічну відпустку за час, який
він був мобілізований, і якщо так, то
яким чином йому слід розраховувати
відпускні?
Як оформити трудові відносини з
працівником, який повинен першу
половину дня працювати на одній посаді, а другу — на іншій?
Скільки разів має повторюватися
працівником невиконання трудових
обов’язків, або воно стало «систематичним» й працівника можна було звільнити за п. 3 ст. 40 КЗпП?
Перебуваючи на лікарняному, працівник написав заяву про звільнення
за власним бажанням. Директор не заперечує, але виникає запитання щодо
дати звільнення — чи має вона відповідати останньому дню лікарняного?
Працівника звільнили у зв’язку зі
скороченням, проте незабаром те ж
підприємство прийняло на роботу двох
нових працівників. Чи означає це, що
працівника звільнили незаконно?

РЕКЛАМА

Зміст номера
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Атестація працівників: правила проведення
Ігор Татарінов ...................................................................................................................... 4
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Локальні акти підприємств

Положення про навчальний центр
Тимур Алієв ........................................................................................................................... 14
ОПЛАТА ПРАЦІ
Бухгалтер VS Кадровик

«Позаштатники» — працівники чи статистичні одиниці?
Дмитро Кучерак .................................................................................................................. 18
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Особливості роботи

Технічний і господарський персонал: хто є хто на підприємстві
Сергій Кравцов ...................................................................................................................... 35
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Ідеальний керівник: необхідні якості та їх вдосконалення
Андрій Бутусевич ................................................................................................................. 41
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ........................................................................................................ 50
СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ ..................................................................................... 53
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА ............................................................................................................... 55
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ................................................................................................... 56

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України
«Про вищу освіту» від 5 грудня 2014 р. № 726
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо індексації мінімальної заробітної
плати, суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, проведення індексації у межах двократного розміру прожиткового мінімуму та щорічного перегляду грошових доходів з урахуваннями сум індексації»
від 2 березня 2015 р. № 2724/0/14-15/10

№ 8 (92), 15 квітня 2015

23

33

3

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Атестація працівників:
правила проведення
В умовах жорсткої економічної конкуренції успіх на ринку досить часто залежить
від кадрового потенціалу підприємства, адже наскільки його працівники компетентні та професійні — настільки якісним буде результат їх роботи. А ефективність
атестації пов’язана з тим, наскільки ретельно роботодавець, кадровик та юрист
продумають й чітко визначать вимоги, висунуті до виконання окремих етапів її підготовки й проведення, а також оформлять необхідну документацію. Отже, наразі
з’ясуємо, яким чином приймається та оформлюється рішення про проведення
атестації, як правильно скласти відповідний наказ і організувати підготовчу роботу,
кого слід включати до атестаційної комісії, як оформити атестаційний лист та чи
потрібно складати наказ про результати атестації.

Правові підстави
У вітчизняній нормативно-правовій базі питання впровадження атестації працівників підприємства є достатньо врегульованим. Незважаючи на те, що така процедура передбачена
декількома документами, вони практично не
суперечать один одному. Зокрема, у першу чергу слід звернути увагу на Закон України «Про
професійний розвиток працівників» від 12 січня
2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312), яким
передбачено загальний порядок проведення
атестації персоналу.
Так, усі роботодавці можуть проводити атестацію працівників. У ст. 1 Закону № 4312 вказується,
що атестація працівників — це процедура
оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам,
проведення оцінки їх професійного рівня.
Головна мета атестації полягає у визначенні
відповідності працівників займаним посадам на
основі оцінки результатів їх діяльності, ділових і
особистісних якостей.
Слід зазначити, що питання, які категорії працівників підлягають атестації, а також періодичність її проведення визначаються колективним
договором підприємства, на що вказує ч. 2 ст. 11
Закону № 4312. На підприємствах, де колективні договори не укладені, категорії працівників,
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які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Проводити атестацію частіше ніж один раз на три роки (ч. 3 ст. 11 Закону
№ 4312).
Атестацію проводять за рішенням роботодавця, яким затверджується положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про
проведення атестації доводиться до відома
працівників не пізніше ніж за два місяці до її
проведення.
Встановлено певні обмеження щодо застосування положень про атестацію працівників. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону № 4312
не підлягають атестації:
— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
— вагітні жінки;
— особи, які здійснюють догляд за дитиною
віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
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— одинокі матері або одинокі батьки, які
мають дітей віком до 14 років;
— неповнолітні;
— особи, які працюють за сумісництвом.
Зауважимо, що законом чи колективним договором можуть установлюватися також і інші
категорії працівників, які не підлягають атестації.

Підготовчий етап
На практиці основні труднощі, як правило,
виникають на етапі підготовки атестації. Зазвичай, при цьому постають такі запитання: Як
правильно організувати підготовчу роботу?
Яким чином приймається та оформлюється рішення про проведення атестації? Як правильно
скласти відповідний наказ? Отже, роботодавцю
та відділу кадрів слід розробити чіткий алгоритм
проведення атестації працівників.
На підготовчому етапі першим кроком має
стати прийняття рішення про проведення атестації та підготовка безпосередньо самої процедури. Оскільки, як вже було зазначено, ст. 11 Закону № 4312 чітко вказує, що атестація має
проводитися на підставі рішення роботодавця й
інформація про її проведення повинна бути доведена до відома працівників не пізніше ніж за
два місяці, то, звісно, на цей момент Положення
про атестацію працівників вже має бути підготовлене (статтю, присвячену структурі та
змісту такого Положення, чекайте у № 11 (95)
газети «Консультант Кадровика»). Роботодавець має дуже сумлінно поставитися до означеної процедури. Адже, наскільки вчасно, чітко й
відповідно до Положення про атестацію працівників та наказу про її проведення буде виконано
роботи, передбачені для даного етапу, залежать
і кінцеві результати атестації, її позитивний
вплив на професійно-кваліфікаційний склад кадрів, покращення організації праці й, у підсумку, — зростання ефективності та якості роботи
працівників.
Підготовка до проведення атестації починається з видання керівником підприємства наказу (Зразок 1), в якому визначаються строки
проведення атестації, встановлюються посади
керівників та спеціалістів, що підлягають атес-

№ 8 (92), 15 квітня 2015

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

тації, затверджується склад атестаційної комісії
(або атестаційних комісій), графіки проведення
атестації, окреслюються завдання керівників
підрозділів, у тому числі й відділу кадрів, у проведенні атестації.
Крім того, у період підготовки до атестації також складають список працівників, що підлягають атестації, та необхідні документи на них,
проводять роз’яснювальну роботу відносно мети
і порядку проведення атестації. У разі необхідності розробляють методичні матеріали щодо
виконання окремих робіт, пов’язаних з атестацією, уточнюють положення про підрозділи та посадові інструкції, що застосовуються на підприємстві, з метою приведення цих документів у
відповідність до фактично закріплених за працівниками функцій і до розподілу обов’язків між
керівниками та спеціалістами різної кваліфікації, який склався в процесі діяльності. При цьому
слід керуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
ДКХП).
Доцільно також передбачити проведення заходів щодо вдосконалення організації колективної та індивідуальної роботи керівників і спеціалістів, уникнення дублювання у їхній діяльності,
виключення з посадових обов’язків робіт, не
властивих виконавцям відповідної кваліфікації.
Строки проведення атестації мають бути затверджені керівником підприємства.
Оптимальним можна порадити 3 – 6-тимісячний
строк, протягом якого має проводитися атестація.
Однак ці строки залежать від кількості працівників, які підлягають черговій атестації, та кількості
діючих атестаційних комісій, і можуть значно різнитися на різних підприємствах. Наприклад, на
підприємствах, де кількість працівників, які атестуються, не перевищує 50 осіб, відповідна робота
може бути проведена і за два тижні. Водночас, на
підприємствах із значно більшою кількістю керівників та спеціалістів, які проходять атестацію,
навіть за наявності кількох атестаційних комісій
шестимісячного строку буде недостатньо, тому доцільно передбачити його збільшення, наприклад,
до року.
У випадку, коли через значну кількість працівників, що підлягають атестації, останню не
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Зразок 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСПЕЦБУД»
НАКАЗ
2 лютого 2015 р.

м. Харків

№ 13-од

Про проведення атестації
працівників
З метою перевірки професійного рівня та кваліфікації працівників, їх відповідності займаній посаді чи виконуваній роботі, підвищення ефективності їх роботи та відповідальності
за виконання обов’язків,
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 13 квітня по 30 квітня 2015 р. атестацію працівників ПрАТ «Харківспецбуд».
2. Розробити і затвердити до 12 лютого 2015 р.:
2.1. Положення про порядок проведення атестації працівників ПрАТ «Харківспецбуд».
2.2. Перелік працівників, які підлягають атестації.
3. При проведенні відповідно до цього наказу атестації працівників виходити з таких положень:
— атестація працівників за погодженням з профспілковим комітетом ПрАТ «Харківспецбуд» проводиться періодично один раз на три роки атестаційною комісією, яка призначається
генеральним директором ПрАТ «Харківспецбуд» з числа висококваліфікованих працівників.
— до складу атестаційної комісії входить представник виборного органу первинної профспілкової організації;
— безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом
атестаційної комісії;
— атестація працівника проводиться тільки в його присутності;
— рішення щодо реалізації рекомендацій атестаційної комісії приймається генеральним
директором ПрАТ «Харківспецбуд» з додержанням норм чинного законодавства та колективного договору;
— рішення генерального директора ПрАТ «Харківспецбуд» про розірвання трудового
договору з працівником за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
4. Начальнику відділу кадрів, Косику Валентину Миколайовичу:
4.1. Довести цей наказ протягом 3 днів до відома працівників ПрАТ «Харківспецбуд» .
4.2. Підготувати до 13 квітня 2015 року бланки атестаційного листа та протоколу засідання атестаційної комісії.
Генеральний директор
З наказом ознайомлений:
02.02.2015 р.

можна завершити й протягом одного року, можемо порадити здійснити розподіл загальної
кількості атестованих за роками, в межах установленої періодичності. При цьому слід дотримуватися вимоги обов’язкового підбиття підсумків за результатами атестації та прийняття
відповідних рішень як після завершення атеста-
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Турецький

Косик

А. Б. Турецький

В. М. Косик

ції заздалегідь визначеної кількості працівників
або наприкінці чергового року, так і по закінченні всього періоду атестації.
Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону № 4312, атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного
органу первинної профспілкової організації.
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Зверніть увагу, що безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути
членом атестаційної комісії, на що вказує ч. 6
ст. 11 Закону № 4312. До того ж, атестація працівника проводиться тільки в його присутності.
Зазначимо також, що згідно з ч. 8 ст. 11 Закону № 4312 на кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає
характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але
не пізніше ніж за тиждень до атестації. При
складанні характеристики в її змістовній частині керівникам структурних підрозділів можемо
порекомендувати наступне. У першу чергу слід
висвітлити професійні й ділові вміння та навички працівника, досвід роботи на посаді. Охарактеризувати його виконання посадових обов’язків
(трудових), правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інших локальних нормативних
актів підприємства. Також слід торкнутися питання професійної компетентності, відповідальності, ініціативності, вміння самостійно виконувати роботу, оперативності у прийнятті рішень
та можливості контролювати їх виконання,
вміння акумулювати необхідну інформацію й
виділяти найголовніше, застосовувати в роботі
законодавчі акти та нормативно-правові документи. Окремо слід навести особисті якості працівника, наприклад, його працездатність, комунікабельність, а для керівників — вміння
керувати підлеглими, встановлювати прийнятні
відносини з колегами, творчий підхід до справи,
принциповість, послідовність в роботі, самокритичність, вміння швидко віднайти оптимальне
рішення в гострій ситуації тощо. Дуже важливо
відобразити результати роботи працівника, що
атестується, за період після останньої атестації.
Якщо мало місце підвищення кваліфікації, то
варто вказати види професійного навчання чи
причини, з яких працівник не проходив навчання; рівень застосування отриманих знань у
практичній роботі; здатність до самоосвіти; а для
керівників — ставлення до професійного навчання підлеглих. Не менш важливим є згадка
про можливості для професійного та службового просування. Слід також вказати отримані заохочення за період роботи на посаді після остан-
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ньої атестації. Наприкінці можна навести
зауваження та побажання працівникові, що
атестується, та завершити висновком про відповідність працівника займаній посаді (відповідає
посаді/не відповідає посаді).
Характеризуючи керівників структурних підрозділів, окрім наведених вище складових, додатково можна торкнутися ще декількох аспектів професійної діяльності. Зокрема, виконання
планових показників; підвищення якості та
зниження собівартості продукції; фондовіддача; ритмічність виробничого процесу; економія праці; інші показники виробничої діяльності.

Необхідні документи
Другим етапом у проведенні атестації має
стати підготовка необхідних для цього документів, а саме:
— списки працівників, які мають бути атестовані;
— графік проведення атестації;
— склад атестаційної комісії.
Список працівників, які підлягають атестації,
складається за підрозділами підприємства (Зразок 2). При цьому не слід виключати з числа
працівників, що підлягають атестації, тих керівників і спеціалістів, які не мають освіти, необхідної для зайняття тих чи інших посад відповідно до ДКХП.
Графіки проведення атестацій складаються
відділом кадрів разом з керівниками структурних підрозділів підприємства (Зразок 3) і доводяться до відома атестованих не пізніше ніж за
місяць до початку атестації. При цьому слід виходити із загальної кількості працівників, які підлягають черговій атестації, строків проведення
атестації, кількості атестаційних комісій, що
створюються на підприємстві, та норм часу, що
витрачається на атестацію однієї особи.
Зважаючи на необхідність всебічного і повного обговорення діяльності працівників, які
атестуються, встановлення реальної якості їх
роботи, підготовки об’єктивних та конкретних
рекомендацій за результатами атестації, можемо порадити проводити атестацію не більше 6 – 8 осіб на одному засіданні.
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Зразок 2
СПИСОК
працівників ПрАТ «Харківспецбуд», які підлягають атестації
Структурний підрозділ
Адміністрація
Відділ кадрів
Ремонтний цех
Гараж
Економічний
Бухгалтерія

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Кривенко Анатолій Сергійович
Балицька Тамара Василівна
Чумак Іван Данилович
Сова Петро Костянтинович
Рижа Юлія Василівна
В’яла Тетяна Юріївна

Заступник головного інженера
Інспектор з кадрів
Слюсар 2-го розряду
Водій-експедитор
Молодший економіст
Бухгалтер

Зразок 3
ГРАФІК
проведення атестації працівників ПрАТ «Харківспецбуд»
Прізвище, ініціали працівника
Кривенко Анатолій
Сергійович
Балицька Тамара Василівна
Чумак Іван Данилович
Сова Петро Костянтинович
Рижа Юлія Василівна
В’яла Тетяна Юріївна

Посада, структурний підрозділ
Заступник головного інженера

13.04.2015 р.

Інспектор з кадрів, відділ кадрів
Слюсар 2-го розряду, ремонтний
цех
Водій-експедитор, гараж
Молодший економіст,
економічний відділ
Бухгалтер, бухгалтерія

16.04.2015 р.
13.04.2015 р.

Щодо заповнення графіків проведення атестації маємо порадити наступне. У графіку слід
вказувати назву підрозділу, в якому працює особа, що підлягає атестації, її прізвище, ім’я, по
батькові, посаду, дату проведення атестації, дату
подання до атестаційної комісії необхідних документів, посади, прізвища, імена, по батькові
працівників, які відповідають за їх підготовку.
При складанні графіка необхідно також передбачити спочатку атестацію працівників підрозділів підприємства, а потім їх керівників. Це
сприятиме повному аналізу діяльності підрозділів у цілому, всебічному та об’єктивному оцінюванню результатів роботи як керівника, так і
підлеглих, визначенню шляхів удосконалення
їхньої праці. Зауважимо, що члени атестаційних
комісій проходять атестацію на загальних під-
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Дата

22.04.2015 р.
29.04.2015 р.
29.04.2015 р.

ставах, разом з працівниками тих підрозділів,
керівниками або спеціалістами яких вони є.
Крім того, до графіків слід включити працівників, яким відповідно до чинного на підприємстві Положення про атестацію працівників була
призначена повторна атестація через рік після
проходження чергової атестації (тобто особи,
визнані за результатами атестації такими, що
відповідають займаним посадам за умови виконання ними рекомендацій атестаційної комісії), а також працівники, у яких закінчився строк
звільнення від чергової атестації.
У графіках слід враховувати резерви часу для
проведення атестації працівників, які були відсутні з поважних причин (відрядження, виконання державних або громадських обов’язків,
хвороба тощо) у дні, на які була призначена їх
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чергова атестація. Однак, такі виправлення в
графіках не повинні призводити до порушення
загальних строків атестації, визначених наказом керівника підприємства.
Зазначимо, що до визначення кількості і складу атестаційних комісій слід поставитися дуже
уважно. Вони визначаються з урахуванням кількості працівників, які підлягають атестації, встановлених строків проведення атестації, територіального розміщення підрозділів підприємства.
Виходячи з цього створюються одна або кілька
атестаційних комісій з окремою спеціалізацією,
що забезпечує ретельніший та об’єктивний розгляд діяльності працівників. При цьому всі атестаційні комісії мають однакові права. Конкретні
рішення щодо спеціалізації комісій залежать від
особливостей професійно-кваліфікаційного складу керівників та спеціалістів, які підлягають атестації.
Як правило, атестаційну комісію очолює голова. До її складу входять також члени комісії і
секретар. Головою комісії призначається керівник підприємства або один з його заступників.
У випадку створення кількох атестаційних комісій, поряд з керівником підприємства, їх очолюють його заступники, а також головні спеціалісти. Члени та секретар атестаційної комісії
призначаються з числа керівників і висококваліфікованих спеціалістів підприємства.
Об’єктивний і кваліфікований аналіз діяльності
працівників, які атестуються, забезпечується
включенням до складу комісій керівників та
провідних спеціалістів різних структурних підрозділів підприємства. Окрім цього, включення
до складу атестаційних комісій представників
громадських організацій не тільки підвищує авторитет комісії, а й дає можливість визначити
поряд з діловими якостями працівників рівень
їх громадської активності, що має важливе значення при виробленні рекомендацій про зарахування перспективних працівників до резерву
на вищі посади або переведення на такі посади.
До того ж, участь представників профспілок в
роботі комісії забезпечує реалізацію однієї з
функцій профспілок щодо захисту законних
прав та інтересів працівників, які проходять
атестацію.
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Нагадаємо, що атестаційні комісії у своїй роботі керуються чинним на підприємстві Положенням про атестацію працівників та відповідним наказом по підприємству.
При підготовці до проведення атестації голова комісії (керівник підприємства чи його заступники) визначає порядок проведення засідань комісії, обговорює з її членами вимоги,
яким повинні відповідати працівники, що обіймають різні посади, зміст можливих і доцільних
рекомендацій за результатами атестації, необхідність уважного ставлення до пропозицій і зауважень працівників щодо вдосконалення техніки і технології, організації виробництва, праці
та управління, а також шляхи забезпечення в
ході проведення атестації сприятливої обстановки для об’єктивного і доброзичливого обговорення діяльності працівників.
У період підготовки до атестації між членами
комісій, зазвичай, розподіляються обов’язки
щодо організації в різних підрозділах підприємства роз’яснювальної роботи відносно строків і
порядку проведення атестації, здійснення контролю за повнотою і якістю підготовки, своєчасністю (відповідно до затвердженого графіка)
подання комісії необхідних документів, що характеризують діяльність, ділові та особистісні
якості працівників. Крім того, з числа членів
атестаційних комісій призначаються відповідальні особи, які повинні не пізніше ніж за тиждень до засідання уточнити з урахуванням змін
списки працівників, що підлягають атестації,
перевірити відповідність представлених матеріалів встановленим вимогам.

Робота атестаційної комісії
Наступним кроком повинні стати робота
атестаційної комісії, прийняття нею рішення та
повідомлення її рекомендацій атестованим
працівникам. Тут передбачено заповнення
атестаційних листів у двох примірниках на
кожного працівника, який підлягає черговій
атестації (Зразок 4).
Як правило, підготовка атестаційних листів покладається на секретаря комісії. Ще до засідання
атестаційної комісії секретар заповнює такі позиції атестаційного листа:
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Зразок 4

Атестаційний лист
І. Загальні дані
Прізвище, ім’я, по батькові Кривенко Анатолій Сергійович
Рік народження 1981
Освіта, назва навчального закладу та рік закінчення Харківський національний технічний
університет
Спеціальність за освітою «Прикладна механіка»
Науковий ступінь, вчене звання —
Загальний трудовий стаж 11 років, 2 місяці, 14 днів, у тому числі на посаді 2 роки, 1 місяць, 12 днів
Посада (професія), стаж роботи на ній (на момент атестації) заступник головного інженера
ІІ. Результати атестації
За підсумками голосування атестаційної комісії: відповідає займаній посаді
Відповідає займаній посаді (виконуваній роботі): за 4 проти —
Не відповідає займаній посаді (виконуваній роботі): за — проти 4
Рішення атестаційної комісії «відмінно»
Рекомендації атестаційної комісії: Кривенку Анатолію Сергійовичу розглянути можливість вступу до аспірантури Харківського національного технічного університету на заочну
форму з метою поєднання глибоких теоретичних знань та практичних навичок у форму наукової роботи — дисертації на здобуття наукового ступеня
Голова комісії
Секретар комісії

Турецький А. Б.

генеральний директор

(прізвище, ініціали)

(посада)

Косик В. М.

начальник відділу кадрів

(прізвище, ініціали)

Члени комісії

(посада)

Макуха С. К.

головний архітектор

(прізвище, ініціали)

(посада)

Савенко А. О.

головний механік

(прізвище, ініціали)

(посада)

Дата атестації від «13» квітня 2015 р.
З результатами атестації
ознайомлений(на)
13.04.2015 р.

Кривенко

— прізвище, ім’я, по батькові працівника,
який атестується;
— рік народження;
— освіта;
— спеціальність;
— загальний трудовий стаж, у тому числі за
спеціальністю;
— займана посада (дата призначення на посаду).
Інші позиції атестаційного листа заповнюються в ході засідання атестаційної комісії.
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А. С. Кривенко

Як правило, засідання атестаційної комісії проводяться в дні, встановлені графіками проведення атестації. Секретар атестаційної комісії веде
протокол засідання. У протоколі радимо вказувати: дату проведення засідання, список членів
атестаційної комісії, присутніх на засіданні; прізвище, ім’я, по батькові, посаду і місце роботи (підрозділ) працівника, який атестується; коротке
повідомлення працівника про його роботу; запитання, поставлені працівникові, відповіді на них;
оцінку діяльності працівника і результати голо-
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сування (кількість голосів «за» і «проти» оцінки
діяльності атестованого); рекомендації атестаційної комісії. Протоколи засідань атестаційної комісії підписуються її головою та секретарем. Вони є
основними документами, які містять інформацію,
необхідну для підбиття підсумків атестації, складання звітів про хід її проведення і результати.
Нагадаємо, що протоколи зберігаються у відділі кадрів.
Атестаційна комісія розглядає подані на працівника, який атестується, документи (атестаційний лист, відгук-характеристика та атестаційний
лист попередньої атестації), заслуховує повідомлення працівника про його роботу, досягнуті
успіхи, з’ясовує, як працівник планує й організовує свою роботу, яких недоліків припускається,
у чому бачить можливості вдосконалення організації праці як на своєму робочому місці, так і у
виробничому колективі в цілому, у чому виявляється його творча активність, чи бере працівник
участь у громадській роботі, чи підвищує свою
професійну кваліфікацію.
Запитання членів атестаційної комісії мають
стосуватися діяльності працівника, стимулювати його до аналізу своєї роботи, визначення пропозицій щодо її поліпшення. Під час засідання
комісії відбуваються обмін думками, всебічне
обговорення успіхів та недоліків у роботі працівника. Обговорення проходить в обстановці
вимогливості, принциповості й доброзичливості, що забезпечує об’єктивний аналіз ділових якостей працівника, його виробничої, творчої і громадської діяльності.
Зауважимо, що обов’язковою є присутність
на засіданні комісії керівника підрозділу, в якому працює спеціаліст, що атестується, а у випадку атестації керівника підрозділу — присутність
вищого керівника, якому підпорядковано цей
підрозділ. У ході оцінювання роботи працівника, беруться до уваги своєчасність, повнота і
якість виконання ним посадових обов’язків;
особистий внесок у реалізацію планів роботи
підрозділу, підприємства, особливо завдань з
впровадження нової техніки і технології, удосконалення організації виробництва, праці та
управління; дотримання трудової і виробничої
дисципліни; підвищення кваліфікації; участь у
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громадській роботі; особистісні якості, необхідні для успішного виконання обов’язків, які відповідають займаній посаді. При оцінюванні відповідності займаній посаді керівника враховуються
передусім його організаторські здібності, тоді як
під час атестації спеціалістів визначається рівень
їхньої старанності, творчого підходу до виконання покладених на них обов’язків.
На основі цих даних і з урахуванням обговорення результатів діяльності працівника, його
ділових і особистісних якостей комісія, за відсутності атестованого, відкритим голосуванням
дає йому одну з оцінок:
— відповідає займаній посаді;
— відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи та виконання рекомендацій
атестаційної комісії з повторною атестацією
через рік;
— не відповідає займаній посаді.
Окрім цього, за результатами атестації атестаційна комісія може давати рекомендації щодо призначення працівників на вищі та відповідальні посади, підвищення посадових окладів, переведення
працівників на інші посади, в інші підрозділи з урахуванням їх професійних здібностей, рівня і профілю спеціальної підготовки, ділових та особистісних якостей або звільнення з посад, якщо
працівники не справляються з покладеними на
них обов’язками, а також рекомендації щодо поліпшення окремих напрямків діяльності спеціалістів, підвищення їхньої професійної кваліфікації
тощо. При цьому рекомендації атестаційної комісії
мають бути достатньо конкретними для того, щоб
можна було перевірити їх виконання при проведенні повторної атестації або наступної чергової
атестації.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: Проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою (ч. 8 ст. 11 Закону № 4312).

Голосування відбувається за умови присутності
на засіданні атестаційної комісії не менше двох
третин загального числа членів комісії. Кожна
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оцінка голосується окремо. Члени атестаційної
комісії мають право голосувати тільки один
раз. Приймається оцінка, за яку подано просту
більшу кількість голосів (ч. 10 ст. 11 Закону
№ 4312). У випадку рівності голосів щодо оцінки діяльності працівника приймається найбільш позитивна оцінка. Оцінка і рекомендації
атестаційної комісії заносяться секретарем
в атестаційний лист, який підписується головою і членами комісії, що брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються
атестованому працівникові безпосередньо після голосування.
Після ознайомлення із записами результатів
голосування та рекомендацій атестаційної комісії атестаційний лист також підписується
працівником, який пройшов атестацію. Матеріали чергової атестації після її завершення
передаються керівникові підприємства для
ухвалення рішення й доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів
після його прийняття (ч. 12 ст. 11 Закону
№ 4312).
Варто нагадати, що атестаційні листи і відгуки-характеристики на працівників, які пройшли атестацію, зберігаються в їхніх особових
справах у відділі кадрів. Інші примірники атестаційних листів передаються керівникам підрозділів, працівники яких пройшли атестацію,
для здійснення контролю за виконанням ними
рекомендацій атестаційних комісій.

Підсумки атестації
Після завершення на підприємстві чергової
атестації відділ кадрів підбиває підсумки: встановлює число працівників, які пройшли атестацію, їх питому вагу в загальній чисельності
керівників і спеціалістів, що підлягають атестації; число працівників, визнаних такими, що
відповідають і не відповідають займаним посадам; виявляє працівників, які не пройшли
атестацію з різних причин; складає список керівників та спеціалістів, що підлягають повторній атестації через рік (їх відповідність
займаним посадам визначатиметься з урахуванням виконання ними рекомендацій атестаційної комісії), а також працівників, строк
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звільнення яких від чергової атестації закінчується.
Якщо було прийнято рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі, комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на
іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з
подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі. У разі відмови
працівника від переведення на іншу посаду чи
роботу, що відповідає його кваліфікаційному
рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця, останній за результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП).
Працівник може оскаржити результати атестації у порядку, встановленому законодавством.
При цьому слід враховувати, що при судовому
розгляді справ про звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП
висновки атестаційної комісії щодо кваліфікації
працівника підлягають оцінці у сукупності з іншими доказами по справі.
На основі аналізу результатів атестації відділ
кадрів спільно з іншими підрозділами підприємства і за участю громадських організацій розробляє проект плану заходів, спрямованих на
подальше вдосконалення організації роботи підприємства (Зразок 5). На великих підприємствах такі заходи рекомендується розробляти
спочатку для структурних підрозділів, а потім
для всього підприємства в цілому. За підсумками роботи видається наказ по підприємству, в
якому окреслюються позитивні сторони та недоліки в проведенні атестації, затверджуються
заходи щодо вдосконалення організації праці,
змін у розміщенні кадрів та посадових окладах,
зарахування перспективних працівників до резерву на вищі посади, а також щодо інших видів
заохочення працівників, які успішно пройшли
атестацію.
Отже, як бачимо, питання організації та проведення атестації працівників достатньо кропіткий процес, який вимагає скоординованих дій

№ 8 (92), 15 квітня 2015

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Зразок 5
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСПЕЦБУД»
НАКАЗ
5 травня 2015 р.

м. Харків

№ 35-од

Про результати атестації
працівників
Відповідно до наказу від 2 лютого 2015 р. № 13-од проведено чергову атестацію працівників
ПрАТ «Харківспецбуд». З урахуванням результатів атестації та рекомендацій атестаційної комісії,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати атестації.
2. Начальнику відділу кадрів, Косику Валентину Миколайовичу, до 15 травня 2015 р.
внести пропозиції щодо вирішення питань, передбачених рекомендаціями атестаційної
комісії стосовно працівників, визнаних такими, що не відповідають займаним посадам.
3. Затвердити план заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії (додається).
Генеральний директор
З наказом ознайомлений:
02.02.2015 р.

Турецький
Косик

А. Б. Турецький
В. М. Косик

Додаток до наказу від 5 травня 2015 р. № 35-од
ПЛАН
заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії
за підсумками атестації, проведеної у квітні 2015 року
№
з/п
1

2

3

4

Захід
Переглянути й доповнити склад
резерву для висування на керівні
посади
Підготувати пропозиції щодо
переведення працівників
на вищі посади
Внести пропозиції щодо переведення на іншу роботу працівників, визнаних такими, що не
відповідають займаним посадам
Оформити проекти наказів про
розірвання трудового договору з
працівниками, визнаними такими,
які не відповідають займаним
посадам і які не погодилися на
переведення на іншу роботу
(пройти навчання)

Термін
виконання
червень 2015

Відповідальний
за виконання
відділ кадрів

липень 2015

начальник відділу
кадрів

протягом двох
місяців після
проведення
атестації
протягом двох
місяців після
проведення
атестації

начальник відділу
кадрів, керівники
структурних
підрозділів,
начальник відділу
кадрів

ключових служб та підрозділів підприємства.
Правильне поетапне застосування усіх необхідних процедур надасть власникові можливість
отримати повну картину стосовно професіоналізму його працівників та дозволить досягти
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максимальної об’єктивності в оцінці перспектив
розвитку кадрового потенціалу.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Положення про навчальний центр
Створення навчального центру на підприємстві є закономірним етапом розвитку як
самого підприємства, так і системи навчання персоналу. Основним документом, що
регламентує роботу навчального центру, є Положення, в якому формулюються
основні процедури та програми, що функціонують у навчальному центрі. Наразі
дізнаймося, як розробити Положення, яке регламентуватиме роботу навчального
центру, та якою має бути його структура.

Переваги навчального центру
Останнім часом все більше підприємств йде
шляхом створення корпоративних навчальних
центрів. На відміну від відділу навчання, що виконує лише функцію організації навчання, ефективна робота навчального центру передбачає, насамперед, наявність продуманої системи навчання
персоналу на підприємстві, а також власної навчальної бази та штатних викладачів. Безумовно,
створення та забезпечення діяльності навчального центру вимагають значних витрат, що є істотним недоліком реалізації таких проектів. Однак
переваги наявності навчального центру, особливо на великих підприємствах, очевидні, а саме:
— програми, що розробляються і реалізуються
у навчальному центрі, максимально націлені на
реалізацію стратегії та цілей підприємства;
— навчальні програми розроблені з врахуванням таких внутрішніх факторів, як організаційна структура підприємства, особливості його
бізнес-процесів і корпоративної культури, механізмів прийняття рішень, комунікації;
— з’являється можливість розробляти програми, що максимально відповідають потребам
у навчанні персоналу;
— корпоративне навчання, як безпосередньо,
так і опосередковано, може вирішувати завдання командоутворення в колективі;
— за допомогою реалізації програм внутрішнього навчання на підприємстві вирішуються
питання створення єдиного інформаційного
простору.
На етапі проектування навчального центру
необхідно оцінити саму доцільність його створення.
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Перші заходи щодо створення центру навчання полягають у визначенні:
— категорій слухачів;
— напрямів навчання (підготовка, підвищення кваліфікації тощо), а також знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти працівники;
— витрат на навчання слухачів різних категорій;
— форм і методів навчання;
— вимог до приміщень та необхідного обладнання;
— чисельності та складу викладачів;
— бюджету (слід також довести його економічну вигоду для підприємства та затвердити).
Місце відділу навчання в структурі підприємства залежить від тих завдань, які він вирішує, від
сформованих організаційних взаємин. Найчастіше цей підрозділ включають у структуру кадрового підрозділу або ж він функціонує паралельно
з підрозділом персоналу, безпосередньо підпорядковуючись керівництву підприємства. Іноді
навчальний центр перебуває під впливом і контролем того департаменту, для якого є підтримуючим (наприклад, департаменту торгівлі).
Під час визначення цілей навчання, розробки
програм і курсів необхідно пам’ятати, що воно
повинно бути засноване на кваліфікаційних характеристиках і посадових інструкціях — тобто
профілях компетенції тих працівників, для яких
воно проводитиметься. Потрібно спиратися на
стандарти роботи персоналу, критерії та методи
оцінки результатів діяльності (якщо такі ще не
розроблені, то слід ініціювати цей процес).
Для навчання роботи з клієнтами (наприклад, навчання працівників відділу збуту) до-
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цільно найняти професіоналів, які мають досвід
проведення бізнес-тренінгів та спеціальну освіту. Їх, швидше за все, доведеться шукати на ринку праці.
А от для навчання процесу виготовлення певного продукту та технології роботи варто запросити працівників підприємства, які є фахівцями
у цій галузі, і запропонувати працювати їм у відділі навчання на постійній основі чи за внутрішнім сумісництвом (залежно від інтенсивності
занять). Щодо посади внутрішнього викладача
навчального центру, то основних критеріїв відбору цього фахівця є два:
— це має бути один з кращих співробітників
підприємства, професіонал у своїй галузі;
— він повинен володіти педагогічними здібностями (мати розвинені комунікативні навички та організаторські здібності тощо).
При плануванні навантаження на внутрішніх
викладачів необхідно враховувати, що їх основна функція — викладацька. Тому в них повинні
бути методичні дні або години для розробки но-
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вих занять, поновлення методичних посібників,
аналізу та обробки результатів навчання.

Структура документа
Основним документом, що регламентує
діяльність навчального центру, є Положення
про навчальний центр, яке готується кадровим
підрозділом і затверджується керівником
підприємства. Утім, в процесі його розробки можуть брати участь і керівники зацікавлених
структурних підрозділів. Мета даного документа
полягає у регламентації роботи навчального
центру. Положення повинно давати відповіді на
такі питання, як:
1. Які цілі, завдання та функції навчального
центру?
2. Який порядок організації навчання?
3. Хто здійснюватиме навчання?
У якості типового зразка, на підставі якого
можна розробити власне Положення про навчальний центр, пропонуємо скористатися
структурою документа, що наведена в Таблиці.
Таблиця

Розділ

Зміст

Загальні
положення

Визначаються цілі (наприклад, навчання персоналу підприємства) та завдання (скажімо, інформаційноаналітичне забезпечення навчання та професійної діяльності персоналу) начального центру, а також
його місце в організаційній структурі підприємства (наприклад як вже було зазначено, начальний
центр часто є структурним підрозділом кадрового підрозділу підприємства). У Положенні може бути
наведена структура навчального центру.

Функції

Визначаються функції навчального центру, наприклад:
— розроблення та реалізація програм корпоративного навчання;
— методичне забезпечення навчального процесу;
— оцінка ефективності навчання персоналу;
— моніторинг ринку освітніх послуг.

Організація
навчання

Визначається організація роботи навчального центру: порядок подачі заявок на навчання,
комплектування груп, звітність, затвердження графіка навчання, формування бюджету, звітність тощо.

Взаємодія

Зазначається порядок взаємодії навчального центру з іншими структурними підрозділами
підприємства, а також зі сторонніми підприємствами.

Права

Прописуються основні повноваження навчального центру, наприклад такі, як право отримувати від
керівників структурних підрозділів підприємства матеріали (відомості, плани, звіти), необхідні для
реалізації цілей і завдань навчального центру.

Відповідальність

Зазначається міра відповідальності кадрового підрозділу, працівників навчального центру, керівників
структурних підрозділів і самих слухачів центру в процесі планування та проведення навчання.

Зверніть увагу на те, що описування процесу
бюджетування та витрат на навчальний центр
може бути самостійним розділом Положення,
а може — й окремим документом. Розділ «Відпо-

№ 8 (92), 15 квітня 2015

відальність» у Положенні також може бути й відсутній (див. Зразок). У цьому разі слід прописати
міру відповідальності всіх учасників системи навчання щодо кожного етапу технології.
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Зразок

Положення навчальний центр
1. Загальні положення
1.1. Навчальний центр є структурним підрозділом департаменту управління персоналом
ПрАТ «Маленька країна».
1.2. Навчальний центр керується чинним законодавством та локальними актами підприємства.
1.3. Навчальний центр очолює начальник навчального центру, який призначається на
посаду та звільняється із займаної посади наказом генерального директора.
1.4. На посаду начальника навчального центру призначається особа, що має повну вищу
освіту, стаж роботи в системі освіти не менше 3 років, досвід роботи з навчання персоналу.
2. Основні завдання
2.1. Навчальний центр має такі основні завдання:
— навчання персоналу;
— інформаційно-аналітичне забезпечення навчання та професійної діяльності персоналу;
— участь у формуванні корпоративної культури.
3. Організаційна структура
3.1. Навчальний центр складається з таких штатних одиниць:
— начальника навчального центру;
— викладачів навчального центру (чотири штатні одиниці);
— методиста навчального центру;
— інженера з підготовки кадрів.
4. Функції
4.1. Навчальний центр виконує такі функції:
— діагностика потреб у навчанні;
— моніторинг ринку послуг бізнес-освіти та консалтингу;
— планування та організація підготовки та перепідготовки працівників з метою підтримання високого рівня кваліфікації та забезпечення нових напрямів діяльності;
— розроблення програм корпоративного навчання персоналу;
— планування та організація корпоративного навчання персоналу;
— методичне забезпечення навчального процесу;
— оцінка ефективності навчання працівників;
— розроблення та реалізація програм навчання кадрового резерву;
— забезпечення процесу навчання та діяльності персоналу науково-технічною, навчальнометодичною, економічною інформацією;
— створення єдиного інформаційного поля — організація та забезпечення процесу внутрішніх комунікацій через видання корпоративної газети;
— створення та підтримка матеріально-технічної бази навчального центру;
— планування виконання річного та місячного бюджетів навчального центру.
5. Взаємодія
5.1. Навчальний центр взаємодіє із заступником генерального директора з персоналу з
питань стратегії діяльності, планування діяльності, підведення підсумків діяльності начального центру.
5.2. Навчальний центр взаємодіє з іншими підрозділами департаменту управління персоналом з питань реалізації стратегії роботи з персоналом, розвитку корпоративної культури.
5.3. Навчальний центр взаємодіє з фахівцями інших структурних підрозділів:
— керівниками структурних підрозділів щодо формування плану навчання та складу навчальних груп, а також щодо питань, пов’язаних з виданням корпоративної газети;
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— з бухгалтерію та юридичним відділом з питань погодження договорів на навчання,
придбання матеріально-технічних цінностей;
— з планово-економічним відділом з питань контролю виконання бюджету навчального
центру;
— з їдальнею з питань організації харчування під час навчальних занять;
— зі службою безпеки з питань організації допуску на територію підприємства представників сторонніх підприємств.
5.4. Навчальний центр взаємодіє зі сторонніми підприємствами з питань укладення договорів на освітні та консалтингові послуги, на придбання літератури та періодичних видань,
видання корпоративної газети.

Також Положення про навчальний центр
може містити й додатки, а саме: заявку на навчання, анкету оцінки ефективності навчальних
програм тощо. На підставі Положення про навчальний центр розробляються посадові інструкції працівників навчального центру.
Положення про навчальний центр є вузькоспеціалізованим документом. Зазвичай, воно

затребуване на лише на великих підприємствах,
де серйозно розвинена система навчання персоналу й у зв’язку з цим в структурі кадрового підрозділу виділений навчальний центр.

Тимур АЛІЄВ,
консультант з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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ОПЛАТА ПРАЦІ

БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

«Позаштатники» — працівники
чи статистичні одиниці?
Базою обчислення квоти для працевлаштування інвалідів та соціально незахищених
категорій осіб, а також для отримання компенсацій з бюджету єдиного соціального
внеску є штатна чисельність працівників. І коли справа доходить до обчислення цих
показників, виникають питання врахування так званих «позаштатних» працівників,
однозначного визначення поняття яких немає. Більше того, деякі бухгалтери наполягають на тому, щоб кадровики приймали окремих працівників на роботу саме за
штат (тобто «позаштатними» працівниками). Наразі й з’ясуємо, чи є для цього якісь
правові підстави та взагалі хто ж такі ці «позаштатні» працівники.

«Штатний» і «позаштатний»
працівник: у чому інтерес бухгалтера?
Інтерес бухгалтерів до поняття «штатний» і
«позаштатний» працівник свого часу був пов’язаний з виконанням квоти на працевлаштування інвалідів. У ст. 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII для підприємств, установ, організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій
інвалідів, фізичних осіб, які використовують
найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у
розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця. У разі невиконання нормативу роботодавець має сплатити до бюджету адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної
плати пра-цівника на відповідному підприємстві.
Окремі бухгалтери міркували над тим, як
прийняти на роботу працівника, щоб він не значився у штаті підприємства і не збільшував кількість працівників для визначення квоти.
Згодом, з прийняттям Податкового кодексу
України, у залежність від середньооблікової
кількості працівників (штатних і позаштатних,
як вказувала у роз’ясненнях податкова служба)
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було поставлено право підприємства скористатися преференціями щодо справляння податку
на прибуток.
З прийняттям Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067) і встановленням ним квоти на
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(ст. 14 Закону № 5067), та запровадженням компенсації сплаченого єдиного соціального внеску
(далі — ЄСВ) у разі створення нових робочих
місць (статті 26 і 27 Закону № 5067) інтерес до
поняття «штатний» і «позаштатний» працівник
знову зріс.
Наприклад, у разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію. А зменшення позаштатних працівників, за логікою,
таких наслідків для підприємства не повинно
було б мати. З практики відомі випадки, коли
підприємства скорочували штат працівників,
але працівники продовжували працювати, як
вони вважали, поза штатом. Згодом виникали
труднощі зі звільненням таких працівників.
Обов’язок з отримання компенсації ЄСВ від
Пенсійного фонду за створені нові робочі місця
належить до обов’язків бухгалтера. І тут бухгалтери стикнулися з тим, що у нових формах звітності з ЄСВ треба відображати:
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— середньооблікову кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
— штатну чисельність працівників (за наявності);
— кількість створених нових робочих місць.
І з відображенням цих показників у звітності
у бухгалтерів виникали певні труднощі, в тому
числі через наявність так званих «позаштатних»
працівників.
Таким чином, бачимо, що бухгалтеру важливо розуміти різницю між поняттями «штатний»
і «позаштатний» працівник.

Труднощі у розмежуванні понять
Труднощі з розмежуванням понять «штатний»
і «позаштатний» працівник не в останню чергу
пов’язані з тим, що окремі підприємства неналежним чином відносяться до практичної реалізації таких понять як «штат», «штатний розпис».
Свого часу велося багато дискусій на тему, чи
потрібен підприємству штатний розпис. Багато
хто з кадровиків та бухгалтерів не сприймали
штатний розпис як локальний нормативний
акт, який слугує не тільки полегшенню роботи
одних і других, а й допомагає забезпечити дотримання трудового законодавства.
У ст. 64 Господарського кодексу України зазначено, що підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Але
жодних методичних рекомендацій про те, як
його складати, якої він має бути форми тощо за
великим рахунком немає. Невідоме деякою мірою відлякує, а свобода дій дозволяє відкласти
виконання «на потім». В результаті штатний розпис або не розроблявся, або розроблявся для
проформи.
Та слід віддати належне кадровикам, які все ж
таки «самоорганізувалися» і виробили чіткі правила складання штатних розписів за відсутності
«спущених згори» методичних рекомендацій.
Усталеним вже стало й визначення терміну
«штатний розпис» як затвердженого власником
(засновником) підприємства чи уповноваженою ним особою внутрішнього нормативного
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документа, який містить перелік назв структурних підрозділів підприємства і назв посад працівників (відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій»), із зазначенням кількості штатних
одиниць за кожною посадою (з урахуванням вакансій), розмірів посадових окладів, доплат і
надбавок, та місячного фонду заробітної плати.
Тобто це не перелік конкретних працівників, а
лише перелік посад, які можуть займати працівники на підприємстві.
Здавалося б, якщо підприємство приймає на роботу особу понад затверджену кількість посад за
штатом, то це і є «позаштатний» працівник. І бухгалтер може вимагати у кадровика оформляти
трудові відносини таким чином, даючи йому поле
для маневру. Але з іншого боку, якщо у підприємства виникла потреба у працівникові, то може варто переглянути штатний розпис?
Поняття «позаштатний працівник» зустрічається в низці нормативно-правових актів, але
визначення цього поняття в законодавстві немає, а правовий статус таких працівників однозначно не визначено.
Так, у ст. 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зазначено, що трудовi книжки
ведуться на всiх працiвникiв, які працюють на
пiдприємствi або у фiзичної особи понад п’ять
днів, а також на позаштатних працiвникiв за умови, якщо вони підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню. У трудову книжку, як відомо, вносяться відомості про
прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві. Більше
у КЗпП поняття «позаштатний працівник» ми не
зустрічаємо. Особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру підлягають державному соціальному страхуванню,
але трудові книжки на них не ведуться. То чи є
вони позаштатними працівниками?
У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ також
зустрічається таке поняття як «позаштатний»
працівник. Ним може бути телерадіожурналіст — штатний або позаштатний творчий працівник телерадіоорганізації, який професійно
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збирає, одержує, створює і готує інформацію для
розповсюдження; телерадіопрацівник — штатний або позаштатний працівник телерадіоорганізації, який за характером своєї професійної діяльності та відповідно до посадових обов’язків бере
участь у створенні та розповсюдженні телерадіопрограм та передач.
Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР також визначає, що журналіст — це творчий
працівник, який професійно збирає, одержує,
створює і займається підготовкою інформації для
засобів масової інформації, виконує редакційнопосадові службові обов’язки в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах).
Проте ці визначення не дозволяють однозначно
зрозуміти, чи є відносини між позаштатним працівником і підприємством трудовими.
Цікавою свого часу в частині відносин з позаштатними працівниками була Інструкція про
організацію роботи позаштатних співробітників
Державтоінспекції, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 серпня
1993 р. № 512 (але вона вже понад десять років
як втратила чинність). У ній було прямо сказано, що позаштатні співробітники на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання
час сприяють Державтоінспекції у проведенні
робіт з забезпечення безпеки дорожнього руху.
Зазначена вище Інструкція визначала права і
обов’язки позаштатних працівників, порядок
оформлення з ними відносин тощо й з урахуванням норм цієї Інструкції можна було припускати, що відносини з позаштатними працівниками
не є трудовими. Але звернемося ще до двох чинних документів.

Через призму статистичної звітності
В Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженій наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат) від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5) та Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженій наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286), тією
чи іншою мірою згадується про осіб, які дотичні

20

до поняття «позаштатний працівник», як ми його
розуміємо з прикладів, наведених вище.
Так, п. 1.8. Інструкції № 286 застерігає, що у
формах державних статистичних спостережень
містяться різні показники кількості працівників,
які відрізняються методом розрахунку та метою
їхнього використання. Зокрема, передбачається
підрахунок облікової кількості штатних працівників у цілому по підприємству. В облікову кількість штатних працівників включаються усі
наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну,
тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім
доходу, вони отримували заробітну плату на
цьому підприємстві, в тому числі:
— надомники;
— особи, прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу,
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустку по догляду за дитиною);
— студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійнотехнічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори;
— особи, тимчасово переведені на роботу на
інше підприємство на підставі договорів між
суб’єктами господарювання;
— особи, які перебувають у відпустках у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для
догляду за дитиною.
Не включаються до облікової кількості штатних працівників особи:
— прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств;
— залучені до виконання робіт за цивільноправовими договорами (договорами підряду);
— переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання та
інше.
А от показник загальної кількості працівників, крім штатних, включає кількість зовнішніх
сумісників і працюючих за цивільно-правовими
договорами.
Методика визначення показника середньої
кількості усіх працівників в еквіваленті повної
зайнятості базується на перерахунку оплачено-
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го робочого часу всього персоналу (штатні працівники, сумісники, працюючі за цивільноправовими договорами), що залучався до роботи у звітному періоді й отримував відповідну
заробітну плату, в умовну кількість працівників.
Хоча в Інструкції № 286 прямо й не згадуються
«позаштатні працівники», та через те, що визначено коло штатних працівників, вимальовується
коло осіб, які не є штатними.
Відповідно до п. 1.5. Інструкції № 5 фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, які зайняті за договорами
цивільно-правового характеру) розподіляється
на складові на загальних підставах згідно з цією
Інструкцією. При цьому суми оплати праці вищезгаданих категорій у формах державних статистичних спостережень відображаються у фонді оплати працівників позаоблікового складу та
не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних працівників облікового
складу підприємства.
Крім того, у пп. 2.1.8. Інструкції № 5 визначено, що фонд основної заробітної плати включає оплату праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства
(за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з:
— договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду;
— обов’язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного
товариства;
— договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітним за виконання
громадських робіт, учням та студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві чи
залучені на тимчасову роботу на період канікул).
Таким чином, Інструкція № 5 до осіб, які не
перебувають у штаті підприємства (позаштатних), відносять осіб, які виконують роботи, проте не займають ту чи іншу посаду. Але й тут треба зробити певні застереження.
Особи, які є членами спостережної ради або
ревізійної комісії акціонерного товариства, за
Законом України «Про акціонерні товариства»
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від 17 вересня 2008 р. № 514-VI можуть працювати в цих органах на умовах трудового договору, виконувати роботи за договором цивільноправового характеру з виплатою їм винагороди,
а також працювати на посаді на громадських засадах, реалізуючи таким чином безпосередньо
своє право щодо управління підприємством.
Окремої уваги заслуговують також безробітні, які направлені для виконання громадських
робіт, та особи, які не можуть виконувати роботу за станом здоров’я.
Вище ми дійшли висновку, що штатний розпис — це насамперед перелік посад, який відображає потребу підприємства у працівниках,
яка розраховується на основі норм з праці (норм
часу, нормативів чисельності, норм навантаження, норм часу обслуговування і норм обслуговування). Але в діяльності підприємства виникає потреба не тільки у виконанні робіт на
постійній основі, а й на тимчасовій.
Наприклад, потрібно провести фарбування
огорожі. Підприємство може змінити штатний
розпис, ввести посаду маляра, прийняти людину, яка по завершенні фарбування має бути
звільнення з дотриманням норм законодавства
(за скороченням штату або закінченням строкового трудового договору). Оскільки п. 3 ст. 23
КЗпП дозволяє укласти строковий трудовий договір на час виконання певної роботи, то маляра
цілком можливо прийняти на роботу саме на
час виконання певної роботи — фарбування.
І хоча за таких обставин договір буде трудовим,
штатним такого працівника назвати важко —
адже підприємство має потребу у виконанні
конкретної обмеженої в часі роботи, а не у процесі праці на невизначений час.
Мають місце випадки, коли працівник неспроможний виконувати трудові обов’язки, а закон
забороняє звільняти його з ініціативи роботодавця. Яскравий тому приклад вагітна жінка, яка за
медичним висновком за станом здоров’я не може
виконувати трудові обов’язки за своєю посадою,
а на підприємстві немає легшої роботи, яку їй
можна запропонувати, і звільнити її не можна.
У такому випадку жінка підлягає увільненню від
роботи із збереженням середньої зарплати
(ст. 178 КЗпП), а на її місце можна прийняти
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іншого працівника. І фактично маємо ситуацію, коли на одній посаді законно працюють дві
особи.

Важливі висновки
З аналізу наведених нормативних актів можемо дійти висновку, що позаштатним працівником є насамперед особа, яка не перебуває у
трудових відносинах з підприємством і виконує
роботу за договором цивільно-правового характеру. Але у такому разі ми й не можемо говорити, що мова взагалі йде про найманого працівника. До цієї категорії можна віднести також
практикантів, відносини з якими під час практики також не є трудовими, хоча їм за виконану
роботу і виплачується заробітна плата (але це
вже окрема тема для розмови).
Позаштатною є особа, яка приймається за
строковим трудовим договором для виконання

певних видів робіт (наприклад, особи за направленням центру зайнятості для виконання громадських робіт тощо) в силу реалізації ст. 23
КЗпП.
Неправильно приймати працівника на посаду,
якої немає у штатному розписі, для виконання
роботи на постійній основі й вважати такого працівника позаштатним. У такому разі підприємство має переглянути штатний розпис.
Отже, у кадровиків немає жодних підстав піддаватися на провокації бухгалтерів і приймати
працівників на роботу з незрозумілим статусом
«позаштатного працівника», оскільки підстав
для цього у законодавстві, за невеликим винятком, немає.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
27 лютого 2015 року

Остання редакція:
5 грудня 2014 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Методичні рекомендації
щодо особливостей виборчої
системи та порядку обрання
керівника вищого навчального
закладу, які мають застосовуватися усіма вищими навчальними закладами незалежно
від їх форми власності та підпорядкування, а також Типову
форму контракту з керівником
державного вищого навчального закладу, яка може бути
використана для розроблення
відповідного документа і у
приватних вищих навчальних
закладах.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу;
Типову форму контракту з керівником державного вищого навчального закладу.
2. Уповноважити Міністерство освіти і науки давати роз’яснення з питань застосування
Методичних рекомендацій, затверджених цією постановою.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2014 р. № 726
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого
навчального закладу
Загальна частина
1. Ці Методичні рекомендації визначають особливості виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу (далі — керівник) незалежно від форми
власності та підпорядкування.
2. Керівник обирається за конкурсом на заміщення посади керівника шляхом таємного
голосування строком на п’ять років відповідно до Закону України «Про вищу освіту», статуту вищого навчального закладу та з урахуванням цих Методичних рекомендацій.
3. Вибори керівника (далі — вибори) проводяться з дотриманням таких принципів:
відкритості;
гласності;
таємного та вільного волевиявлення;
добровільної участі у виборах;
демократичності;
забезпечення рівності прав учасників виборів.
4. Забезпечення проведення виборів здійснюється засновником (засновниками) вищого
навчального закладу або уповноваженим ним (ними) органом (особою) (далі — засновник).
5. Процедура обрання керівника складається з таких етапів:
1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника (далі —
претенденти);
2) підготовка виборів;
3) проведення виборів.
Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів від претендентів
6. Конкурс оголошується засновником.
7. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку
контракту особи, яка займає посаду керівника, або протягом тижня з дня утворення вакансії
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публікується засновником у газеті «Освіта України» та водночас розміщується на його веб-сайті (за наявності) і
офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.
Засновник може оприлюднювати таке оголошення також в інших друкованих засобах масової інформації.
8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
повне найменування вищого навчального закладу;
інформацію про строк подання претендентами документів, перелік яких зазначений у пункті 10 цих Методичних рекомендацій;
адресу, за якою здійснюється прийом документів;
контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);
інформацію про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на канікулярний період у вищому навчальному закладі.
9. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів вищого навчального закладу,
а також шляхом самовисування.
10. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:
заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника;
особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
автобіографію;
копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до
Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
копію паспорта, засвідчену претендентом;
копію трудової книжки.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.
11. Прийом документів претендентів здійснюється засновником протягом двох місяців з дня публікації
оголошення про проведення конкурсу.
У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому
штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються
особам, які їх подали.
12. Засновник проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі — кандидат),
які відповідають зазначеним вимогам, до вищого навчального закладу для голосування.
13. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсі, письмово повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати
закінчення строку подання претендентами документів.
14. Кандидат має право:
проводити зустрічі з працівниками та студентами вищого навчального закладу;
визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;
бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;
бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.
Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і передбачені статутом вищого навчального закладу.
Усі кандидати мають рівні права.
15. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах
трудового колективу вищого навчального закладу без будь-яких обмежень.
16. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не
пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів.
Підготовка виборів
17. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів
претендентів без урахування канікулярного періоду.
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18. Брати участь у виборах мають право:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;
представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;
виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
Критерієм віднесення штатного працівника вищого навчального закладу до певної категорії є посада за
основним місцем роботи, яку займає такий працівник у вищому навчальному закладі.
19. Штатний працівник вищого навчального закладу, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.
20. Студенти очної (денної) форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними
працівниками вищого навчального закладу, в якому проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотою
представництва студентів вищого навчального закладу.
21. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками вищого навчального закладу, визначається положенням, яке затверджується вченою радою вищого навчального закладу.
22. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів вищого навчального закладу
визначається положенням про студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону
України «Про вищу освіту».
23. Керівник протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу видає
наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, визначається:
персональний склад організаційного комітету з проведення виборів (далі — організаційний комітет);
персональний склад виборчої комісії;
кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників вищого навчального закладу, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів (курсантів).
24. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до статуту вищого навчального закладу та
положень про них, які затверджуються вченою радою вищого навчального закладу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації вищого навчального закладу.
До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються наукові, науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) вищого навчального закладу. Кандидат не може бути членом
організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.
Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника
голови та секретаря.
Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної роботи у вищому навчальному закладі, в якому проводяться вибори, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до
умов колективного договору.
25. У разі коли у виборах беруть участь більш як 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі вищого навчального закладу відокремлених структурних підрозділів, організаційним комітетом можуть утворюватися
виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом керівника. При цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів керівника, має статус головної виборчої комісії.
Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в одноденний строк організаційним комітетом з використанням інформаційних ресурсів вищого навчального закладу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).
26. Керівник зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи організаційного комітету та
виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а
також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.
27. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у
виборах (далі — список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.
У разі утворення дільничних виборчих комісій список виборців передається головною виборчою комісією
дільничним виборчим комісіям не пізніше наступного дня після його отримання від організаційного комітету.
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28. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним
комітетом до відома виборчої комісії (головною виборчою комісією — до відома дільничних виборчих комісій)
для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.
29. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією (у разі утворення дільничних виборчих
комісій — дільничними виборчими комісіями) не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі — виборці) та
включені до списку виборців (у разі утворення виборчих дільниць — у кількості, що відповідає кількості осіб,
включених до списку виборців на виборчій дільниці), посвідчуються на зворотному боці підписом голови та
секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою вищого навчального закладу
або його відокремленого структурного підрозділу.
Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.
30. Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і науки України (далі — МОН).
Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі),
який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.
31. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані печаткою вищого навчального закладу або його відокремленого структурного підрозділу.
32. Порядок організації роботи спостерігачів визначається організаційним комітетом.
Проведення виборів
33. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні
вищого навчального закладу та його відокремлених структурних підрозділах.
Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше
ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів вищого навчального закладу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).
34. Під час голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім представник засновника. У разі
утворення головної та дільничних виборчих комісій засновник може делегувати до таких комісій своїх представників.
МОН може делегувати свого представника на вибори до вищого навчального закладу незалежно від форми
власності та підпорядкування.
Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від
кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць — не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох
громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці.
Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.
35. Приміщення для голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували
у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У
кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.
36. Організація проведення голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для голосування та
забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію або дільничну виборчу комісію.
Голова виборчої комісії або дільничної виборчої комісії перед початком голосування:
надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;
передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;
передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, список виборців. Відповідні члени
виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.
37. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.
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38. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час
заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення
фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.
У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку («+») або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного
кандидата.
Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або
висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.
39. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники засновника, кандидати і спостерігачі.
40. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються членами виборчої
комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.
41. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.
42. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість
бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує
кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище
кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає
рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто.
На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.
43. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:
позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;
не проставлена жодна позначка;
зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.
У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам
комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.
44. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів,
а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи спостерігача може бути
проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних
недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати
відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.
45. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли
участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.
46. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що затверджується МОН.
Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу
надаються кожному членові виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам.
Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами
виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої
комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від
підписання протоколу не допускається.
Перший примірник протоколу про результати голосування передається організаційному комітетові з наступною їх передачею засновникові, другий — залишається у вищому навчальному закладі.
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47. Дільничні виборчі комісії передають протокол про результати голосування на виборчій дільниці головній
виборчій комісії негайно після його складення. У разі коли дільнична виборча комісія розміщується в іншому
населеному пункті, допускається передача такого протоколу головній виборчій комісії за допомогою засобів
зв’язку з наступною передачею оригіналів бюлетенів та протоколу протягом доби з моменту його складення.
Головна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій складає підсумковий протокол про результати голосування і передає його організаційному комітетові.
Разом з протоколом організаційному комітетові передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.
48. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому
таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.
49. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати
голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у
доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях вищого навчального закладу, а також
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу та веб-сайті засновника.
50. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через
сім календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До
бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі
виборів.
51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:
участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;
у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;
у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.
52. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, засновник
протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.
53. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається у вищому навчальному закладі протягом
п’яти років.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2014 р. № 726
ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником державного вищого навчального закладу
_______________________________

___ ___________________ 20__ р.

(найменування населеного пункту)

________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування державного органу)

в особі __________________________________________________________________________________________________________
(посада)

________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі — засновник), з однієї сторони, та громадянин
________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі — керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене.
Керівник ________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду __________________________________________________________________________________________
(найменування посади керівника державного вищого

________________________________________________________________________________________________________________
навчального закладу)
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Загальні положення
1. Цей контракт є особливою формою трудового договору, на підставі якого виникають трудові відносини
між засновником та керівником.
2. Керівник здійснює безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу та є представником
вищого навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування,
юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень.
Права та обов’язки сторін
3. Керівник у межах наданих йому повноважень організовує діяльність вищого навчального закладу.
4. Керівник відповідає перед засновником за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, статутом
вищого навчального закладу, а також законодавством.
5. Керівник має право:
1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені цим контрактом, статутом вищого навчального закладу та законодавством;
2) відкривати від імені вищого навчального закладу поточні та депозитні рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;
3) укладати від імені вищого навчального закладу договори відповідно до законодавства;
4) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників вищого навчального закладу, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
5) формувати контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, відраховувати та поновлювати зазначених осіб на підставах та у порядку, що передбачені законодавством;
6) перевіряти якість роботи працівників вищого навчального закладу та організацію навчального процесу;
7) створювати робочі та дорадчі органи вищого навчального закладу у порядку, визначеному статутом вищого навчального закладу;
8) разом з виборними органами первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального
закладу і студентів подавати для затвердження вищому колегіальному органові громадського самоврядування
вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження
підписувати їх;
9) делегувати відповідно до статуту вищого навчального закладу частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;
10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, давати обов’язкові для виконання всіма
учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами вищого навчального закладу доручення;
11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу, затверджувати
його структуру та штатний розпис;
12) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, статутом вищого навчального закладу і цим
контрактом належать до компетенції керівника.
6. Керівник зобов’язаний забезпечити:
1) підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти
згідно із стандартами вищої освіти;
2) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників вищого навчального закладу;
3) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань вищого навчального закладу;
4) дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
5) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність вищого навчального закладу, в
тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне
співробітництво*;
6) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів*;
7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані
за рахунок коштів державного бюджету*;
8) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з вищою освітою;
9) організацію навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти;
10) дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами;
11) стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального закладу та ефективне використання
майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства під
час надання в користування іншим особам зазначеного майна;
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12) подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам;
13) дотримання умов колективного договору, статуту вищого навчального закладу;
14) захист інформації відповідно до законодавства;
15) дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені
строки вимог Держфінінспекції та її територіальних органів;
16) виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника;
17) вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним закладом, зміцнення фінансовогосподарської, трудової дисципліни;
18) виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами вищого навчального закладу
штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю;
19) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;
20) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;
21) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;
22) своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним закладом зобов’язань перед державним
бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами;
23) виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;
24) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі;
25) подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу;
26) подання засновникові щороку до ______________, а також на його вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти;
27) щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору;
28) розвиток студентського спорту.
7. Засновник має право:
1) делегувати окремі свої повноваження керівникові;
2) здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням керівником умов цього контракту;
3) вимагати від керівника подання звіту про його діяльність на посаді у визначений строк у разі, коли керівником допущено невиконання чи неналежне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом та статутом
вищого навчального закладу;
4) притягати керівника до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених статутом вищого навчального закладу та законодавством.
8. Засновник зобов’язується забезпечити створення належних умов для виконання керівником обов’язків,
передбачених цим контрактом, статутом вищого навчального закладу та законодавством.
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника
9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівникові виплачуються:
посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці;
надбавка за вислугу років у розмірі, передбаченому законодавством;
надбавки за високі досягнення у праці в розмірі ____________ відсотків посадового окладу, за виконання
особливо важливої роботи — ______________ відсотків посадового окладу, за складність і напруженість у
роботі — ______________ відсотків посадового окладу. Зазначені надбавки можуть виплачуватися керівникові за рішенням засновника за умови належного виконання керівником обов’язків, передбачених пунктом 6
цього контракту.
Граничний розмір зазначених надбавок для керівника встановлюється відповідно до законодавства.
У разі невиконання або неналежного виконання керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, або
застосування до керівника дисциплінарних стягнень зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
надбавки за почесне звання ________________________ у розмірі ___________________ відсотків посадового окладу, спортивне звання _____________________ в розмірі __________________ відсотків посадового окладу відповідно до законодавства;
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доплати за вчене звання у розмірі _________________ відсотків посадового окладу, за науковий ступінь —
______________________ відсотків посадового окладу відповідно до законодавства;
щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, розмір якої не
може перевищувати розмір посадового окладу.** Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов’язків може виплачуватися за наказом засновника відповідно до положення, яке
затверджується керівником за погодженням з профспілковим комітетом;
премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, статутом вищого навчального закладу та
законодавством.
Преміювання керівника, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням засновника у межах наявних коштів на оплату праці у порядку, визначеному законодавством.
10. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до законодавства та згідно із затвердженим в установленому порядку графіком.
Під час надання щорічної оплачуваної відпустки керівникові виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.
Відповідальність сторін, розв’язання спорів
11. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим контрактом.
12. Спори між сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
13. Інші умови: ________________________________________________________________________________.
Внесення змін та доповнень до контракту, припинення його дії
14. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін та оформляються у письмовій формі.
15. Дія цього контракту припиняється:
1) із закінченням строку, на який його укладено;
2) до закінчення строку дії контракту:
за угодою сторін;
з ініціативи засновника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу
законів про працю України та цим контрактом;
з ініціативи керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;
у зв’язку з невиконанням керівником обов’язків, покладених на нього контрактом;
3) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
16. Додаткові підстави для припинення контракту:
1) ___________________________________________________________________________________________;
2)____________________________________________________________________________________________;
3)____________________________________________________________________________________________.
У разі розірвання контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення провадиться згідно з
пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
17. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника причин, в тому числі розірвання
контракту керівником — з причин невиконання чи неналежного виконання засновником обов’язків, передбачених
цим контрактом, або засновником — з підстав, не передбачених законодавством та цим контрактом, установлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної керівникові:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
18. У разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням сторонами обов’язків, передбачених цим контрактом, він розривається з попередженням за два тижні відповідної
сторони.
Строк дії та інші умови контракту
19. Строк дії цього контракту з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р.. Цей контракт набирає чинності з дня підписання сторонами.
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20. Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених
законом випадків.
Місцезнаходження сторін та інші відомості
21. Відомості про вищий навчальний заклад:
повне найменування ____________________________________________________________________________
місцезнаходження ______________________________________________________________________________
22. Відомості про засновника:
повне найменування державного органу __________________________________________________________
місцезнаходження ______________________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника ___________________________________________________________
23. Відомості про керівника:
прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________________________
місце проживання (реєстрації) __________________________________________________________________
номер службового телефону ____________________________________________________________________
номер домашнього телефону ____________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
24. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
Засновник
____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___ ____________ 20__ р.
М. П.

__________

Керівник
________________________

___________

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис)

___ ____________ 20__ р.

____________
* Для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньонауковому) і науковому рівні.
** Для керівників, що є педагогічними працівниками вищого навчального закладу.
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ЛИСТ
від 2 березня 2015 р. № 2724/0/14-15/10

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
2 березня 2015 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі надано роз’яснення щодо низки запитань
стосовно проведення індексації грошових доходів населення, зокрема, чи підлягає індексації мінімальна
заробітна плата та виплата
допомоги при народженні
дитини.

Щодо індексації мінімальної заробітної плати, суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, проведення індексації у межах двократного розміру прожиткового мінімуму та щорічного перегляду грошових доходів з урахуваннями сум індексації
Міністерство соціальної політики розглянуло лист СПО об’єднань профспілок щодо внесення змін до чинного законодавства України стосовно індексації мінімальної заробітної
плати, суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, проведення індексації у межах двократного розміру прожиткового мінімуму
та щорічного перегляду грошових доходів з урахуваннями сум індексації, і повідомляє.
Щодо індексації мінімальної заробітної плати
Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата —
це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Статтею 10 цього Закону визначено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного
разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених
шляхом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, які об’єдналися для
ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно
від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Правові основи проведення індексації, а також об’єкти індексації визначено Законом
України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок).
Так, пунктом 2 Порядку визначено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вимірі, яка включає оплату
праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками,
доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, та мають постійний характер.
Відповідно до пункту 5 Порядку у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати,
а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів,
місяць підвищення вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Для нарахування подальшої індексації індекс розраховується наростаючим
підсумком з наступного за базовим місяця.
Враховуючи зазначене, якщо розмір мінімальної заробітної плати переглядався у грудні
2013 року, то у січні 2015 року індекс для проведення індексації заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, становить 21,2 %, сума індексації складає 258,22 грн
(1218 × 21,2 : 100).
Якщо працівник отримує заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір індексується у
повному розмірі.
Отже, мінімальна заробітна плата підлягає індексації і окремого визначення її як об’єкт
індексації не потребує.
Щодо включення до об’єктів індексації суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується протягом 36 місяців
Відповідно до Закону України від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в України» з 1 липня 2014
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року об’єднано допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини у
сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей в сім’ї.
Виплата здійснюється одноразово у розмірі 10 320 грн, а щомісячна виплата допомоги
проводитися протягом 36 місяців по 860 гривень.
Відносити допомогу при народженні дитини до об’єктів індексації немає підстав, оскільки
ця допомога за своєю суттю носить цільовий характер.
Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які мають цільовий характер,
здійснюється шляхом підвищення їх розміру.
Щодо підвищення межі грошових доходів населення, що підлягають індексації, до двократного розміру прожиткового мінімуму
Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація
доходів — це механізм підвищення доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Згідно з цим Законом індексації підлягають доходи в межах прожиткового мінімуму для
відповідних соціальних і демографічних груп населення. Ця норма забезпечує повну індексацію доходів населення, розмір яких є нижчим ніж прожитковий мінімум або дорівнює його
розміру, та часткову індексацію доходів громадян, розмір яких перевищує прожитковий мінімум. Збільшення межі доходів, які підлягають індексації, потребуватиме вишукання додаткових витрат на проведення індексації.
Крім того, зазначена пропозиція неодноразово розглядалась заінтересованими центральними органами виконавчої влади, проте не була підтримана.
Щодо щорічного перегляду грошових доходів з урахуванням сум індексації
Розміри мінімальної заробітної плати та переважної більшості соціальних виплат визначаються на основі прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп
населення.
Щорічно законом про Державний бюджет України на відповідний рік встановлюється прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп, розміри якого визначаються
з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.
Виплати, розміри яких пов’язані з величиною прожиткового мінімуму, підвищуються одночасно із збільшенням останнього. Решта виплат, розміри яких не залежать від зміни прожиткового мінімуму, підлягають індексації в установленому порядку.
Отже, на початок календарного року розміри оплати праці, пенсій, допомоги та інших виплат враховують суми індексації за минулий період.
Крім того, зазначаємо, що, оскільки розміри оплати праці, пенсій, допомоги та інших соціальних виплат встановлюються окремими законодавчими та нормативно-правовими актами, пропозиції щодо визначення механізмів їх підвищення можуть бути розглянуті в рамках
внесення змін до відповідних актів законодавства України.
Водночас перегляд на початок календарного року зазначених видів доходів не може бути
нормою Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Перший заступник Міністра
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Технічний
і господарський персонал:
хто є хто на підприємстві
Звісно, усі ми досить часто чуємо про технічних працівників та про господарські
служби, проте не кожен знає, чи є між ними якась різниця і якщо є, то у чому вона
полягає. Звичайно, кадровики вже давно звикли до думки, що деякі категорії
працівників мають узагальнену назву, наприклад, адміністрація, робочі, управлінці тощо. Але не все так однозначно і зрозуміло з узагальненням, оскільки в таких
категоріях працівників є й відмінності. Отже, розглянемо приклади професійних
назв робіт і їхні характеристики з числа технічного та господарського персоналу,
виявивши, які ж основні критерії їх відрізняють.

Визначення та приклади
Перш за все з’ясуємо, що ж таке технічний та
господарський персонал.
Технічний персонал. Загальноприйнятого тлумачення цього терміну не існує. Техніками, у більшості випадків, називають працівників з технічною освітою. Під технічною освітою (не плутайте
її з професійно-технічною) розуміють підготовку
інженерів і техніків для промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, сільського та лісового
господарства. Також вона розуміється як сукупність науково-теоретичних і практичних знань та
навичок, які дозволяють вирішувати виробничотехнічні й економічні завдання за своєю спеціальністю чи напрямом підготовки. Тобто, з огляду на
зазначене вище, технічний персонал — це працівники технічних і природничих спеціальностей
відповідних напрямів підготовки і рівнів (бакалаври, магістри тощо). Але, насправді, не все так просто. Технічний персонал, на сьогодні, прийнято
розділяти на інженерно-технічний, технікотехнологічний, а також адміністративно-технічний. З цими назвами зрозуміліше, бо в перших
двох випадках мова йде виключно про фахівців з
повною вищою освітою за відповідним напрямом
підготовки, а в останньому — про допоміжні управлінські кадри. Водночас, залишається й саме технічний персонал як окрема категорія. На наш по-
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гляд, доцільно вбачати в таких працівниках
професійні назви робіт з третього та четвертого
професійних угруповань відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) — «Фахівці»
та «Технічні службовці». Іншими словами, це розмежування саме за професійною ознакою в межах
КП, а от з господарським персоналом справа інша.
Господарський персонал — це категорія працівників, основним завданням яких є організація,
управління, координація, контроль тощо за тими
напрямами діяльності, які не належать до головної галузевої ознаки (кінцевого продукту, який
надходить на ринок) підприємства. Такий персонал переймається питаннями господарського догляду за виробничою територією та офісними
приміщеннями, напрямами роботи, що стосуються
підтриманням належного санітарно-гігієнічного
стану виробництва, тощо, його не можна відносити до якогось одного з професійних угруповань
КП, це, швидше, вид діяльності, аніж конкретна
професійна назва роботи.
У Таблиці 1 та Таблиці 2 наведемо конкретні
приклади технічних і господарських професій, із
зазначенням їх коду КП, а також випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП), в якому містяться
кваліфікаційні характеристики цих професій.
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Таблиця 1

Технічні професії
Код КП
3111
3118
3119
3119
3131
3132
3132
3213
4111
4133
4223

Випуск ДКХП
1
1
1
18
82
82
67
2
1
1
70

Професійна назва роботи
«Технік-технолог»
«Кресляр»
«Технік»
«Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва»
«Асистент кінооператора»
«Асистент звукооператора»
«Радіоелектронік»
«Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми)»
«Друкарка»
«Оператор диспетчерської служби»
«Радіооператор»

Таблиця 2

Господарські професії
Код КП

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

Керівний склад
1210.1
87
«Керуючий готельним господарством»
1221.2
4, 2
«Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного)»
1221.2
2
«Завідувач господарства підсобного сільського»
1222.2
21
«Начальник господарства реагентного»
1239
1
«Завідувач господарства»
1239
1
«Начальник господарського відділу»
Технічний та допоміжний склад
3115
87
«Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства»
4222
65
«Адміністратор (господар) залу»
5132
78
«Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)»
Кваліфікований робітничий склад
6113
64
«Робітник зеленого будівництва»
6129
84
«Робітник з догляду за тваринами»
7129
87
«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків»
7241
42
«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»
7241
42
«Слюсар-електромонтажник»
8290
66
«Водій транспортно-прибиральної машини»
Робочий склад
9132
1
«Прибиральник виробничих приміщень»
9132
1
«Прибиральник службових приміщень»
9161
1
«Робітник з благоустрою»
9161
66
«Машиніст прибиральних машин»
9161
87
«Прибиральник сміттєпроводів»
9162
1
«Двірник»
9162
87
«Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями»
9162
1, 87
«Прибиральник територій»
9322
40
«Прибиральник відходів металургійного виробництва»
9322
40
«Прибиральник гарячого металу»
9322
42
«Прибиральник у ливарних цехах»
9322
41
«Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів»
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Отже, якщо порівняти наведені вище таблиці,
то слід констатувати, що перша демонструє приклади технічного персоналу, виходячи з розподілу за класифікаційними угрупованнями КП, тоді
як друга таблиця свідчить про суто галузеву приналежність. Крім того, слід розуміти й те, що певні технічні професії можуть співпадати з розумінням господарського персоналу та навпаки.
Тому, на нашу думку, проблем з розумінням
поняття «технічний персонал» не має бути.
А увагу слід приділити господарському персоналу, оскільки значна кількість тих або інших професій схожі за назвами, але можуть мати принципову різницю між собою. Розглянемо деякі з
них більш детально.

Відмінності між завідувачем
та начальником відділу
Серед керівного складу значної різниці між
професіями немає, однак такі професійні назви
робіт як, наприклад, «Завідувач господарства»
та «Начальник господарського відділу» визивають певну цікавість, оскільки за своїми назвами дуже схожі.
Під час порівняння кваліфікаційних характеристик «Завідувача господарства» та «Начальника господарського відділу», бачимо, поміж
тотожних видів робіт, притаманних цим керівникам (наприклад, керівництво підлеглими
працівниками, забезпечення належного функціонування господарської діяльності підприємства тощо), також і суттєві відмінності, які ми й
розглянемо надалі.
1. «Начальник господарського відділу» має право підпису, оскільки, зокрема, організовує оформлення необхідних документів для укладання
договорів на надання послуг, одержання та зберігання канцелярського приладдя, необхідних
господарських матеріалів. Таке право передбачено саме кваліфікаційною характеристикою,
а отже, окремого дозволу з боку керівництва підприємства не потрібно. Натомість як «Завідувач
господарства» від початку не має такого права —
він може набути його лише у разі видання окремого відповідного наказу керівника підприємства.
2. «Начальник господарського відділу» очолює окремий відділ, а відповідний структурний
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підрозділ, зазвичай, утворюють на великих підприємствах з розгалуженою системою управління персоналом. Натомість «Завідувач господарством» керує роботою обслуговуючого
персоналу, але без утворення господарського
відділу.
3. До обов’язків «Начальника господарського
відділу», серед іншого, належить організація
приймання, реєстрації та необхідного обслуговування делегацій і осіб, які прибули в службові
відрядження, водночас як «Завідувач господарством» відповідних обов’язків не має.
4. На відміну від «Завідувача господарством»,
«Начальник господарського відділу» бере участь
у розробленні планів поточних і капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, повітропроводів та інших споруд),
складанні кошторисів господарських витрат.
Крім того, «Начальник господарського відділу»
забезпечує підрозділи підприємства меблями,
господарським інвентарем, засобами механізації інженерної та управлінської праці, тобто
саме він встановлює необхідність забезпечення
тим або іншим інвентарем підприємство за згодою керівника, тоді як «Завідувач господарства»
лише виконує вже прийняті керівництвом підприємства рішення щодо такого забезпечення.
5. Окрім знань, якими має володіти «Завідувач господарства» (постанови, розпорядження,
накази, інші керівні та нормативні документи
органів вищого рівня, що стосуються господарського обслуговування підприємства, установи,
організації; засоби механізації праці обслуговуючого персоналу; правила експлуатації приміщень; основи організації праці; основи трудового законодавства), «Начальник господарського
відділу» має знати порядок укладання та оформлення договорів зі сторонніми організаціями
щодо надання послуг; порядок ведення табельного обліку; засоби зв’язку, обчислювальної та
організаційної техніки; порядок і строки складання звітності; порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя та оформлення розрахунків за послуги.
І наостанок, можна додати те, що «Начальник
господарського відділу» повинен мати стаж роботи не менше двох років з господарського
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обслуговування, тоді як для «Завідувача господарства» потрібен один рік відповідного досвіду
роботи.
Звичайно ж у більшості випадків керівництво
має право розширити посадові інструкції, тому
досить часто можна зустріти «Завідувача господарства» з фактичними посадовими обов’язками
«Начальника господарського відділу». Однак, на
наш погляд, такі речі недоречно робити, оскільки є всі підстави впроваджувати саме ту керівну
посаду, яка більш притаманна підприємству.

Працівники, які керують
прибиральною технікою
Іноді виникають питання щодо використання
на підприємстві чистильної та прибиральної
техніки, зокрема, хто ж саме має керувати такою технікою?
Із наявних професійних назв робіт у КП є такі
як «Прибиральник виробничих приміщень»,
«Прибиральник службових приміщень», «Прибиральник територій», «Чистильник приміщень
(клінер)», «Машиніст прибиральних машин»,
«Водій транспортно-прибиральної машини».
Перші чотири професійні назви робіт зазвичай належать до категорії робітників, які в своїй
роботі використовують ручні засоби чищення
(щітки, віники, мітла тощо), а останній з цих
чотирьох професій притаманне використання
спеціальних сучасних хімічних засобів.
Також не слід плутати «Машиніста прибиральних машин» з «Водієм транспортно-прибиральної
машини», оскільки відповідним робітникам належать різні функціональні обов’язки з очищення та миття різних поверхонь і на різних об’єктах.
Так, «Машиніст прибиральних машин» керує
електропідлогомийними, брудоприбиральними, пилососними, самохідними акумуляторними
підлогомийними машинами з електронною системою керування та іншими прибиральними
машинами під час механізованого прибирання
станцій метрополітену і приміщень залізничних
вокзалів; вибирає режим роботи машин, регулює і налагоджує їх; виявляє несправності у роботі машин та усуває їх; готує мийні суміші та
заправляє ними машини тощо.
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Що ж до видів робіт «Водія транспортноприбиральної машини», то такий робітник керує транспортно-прибиральними машинами
різних систем і вантажностей, призначених для
прибирання та транспортування сміття з привокзальних і станційних територій, перонів і пасажирських платформ, вулиць тощо; спостерігає
за навантаженням, розвантаженням і прибиранням; виконує технічне обслуговування та
утримання в справному стані транспортноприбиральної машини.
Зверніть увагу на те, що хоча кваліфікаційні
характеристики «Машиніста прибиральних машин» і «Водія транспортно-прибиральної машини» містяться у випуску 66 ДКХП («Залізничний
транспорт і метрополітен»), це жодним чином
не обмежує роботодавців використовувати ці
професії та їх кваліфікаційні характеристики в
інших видах економічної діяльності, оскільки
кодифікація цих професій відносить їх до таких
класифікаційних угруповань КП:
— «Машиніст прибиральних машин» — код
КП 9161 «Збирачі сміття»;
— «Водій транспортно-прибиральної машини» — код КП 8290 «Інші робітники з обслуговування та складання машин».
Крім того, «Водій транспортно-прибиральної
машини» повинен мати водійські права на керування автомобілями, оснащеними чистильними
механізмами.
Отже, малогабаритними прибиральними машинами та механізмами, які не належать до видів автомобільного транспорту, має керувати
«Машиніст прибиральних машин».

Розмежування техніків і технологів
Справа з технічним персоналом, а саме з такими професійними назвами робіт загального
вжитку як «Технік», «Технолог» і «Техніктехнолог» має свої особливості.
Так, «Технолог», серед значної кількості видів
робіт, розроблює та впроваджує технологічні
процеси та режими виробництва на продукцію,
що випускається, і всі види різних за складністю
робіт; встановлює порядок виконання робіт і
поопераційний маршрут проходження продукції
(деталей, складальних одиниць); складає плани
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розміщення устаткування, технічного оснащення й організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування; розроблює технологічні нормативи,
інструкції, маршрутні карти, схеми складання,
карти технічного рівня та якості продукції, а також іншу технологічну документацію, вносить
зміни до технічної документації у зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва тощо.
«Технік», під керівництвом більш кваліфікованого працівника, виконує роботу з проведення
необхідних технічних розрахунків, розроблення
нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням,
чинним стандартам та нормативним документам; здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку устаткування та
систем у лабораторних умовах і на об’єктах, стежить за їх справним станом; готує описи робіт,
що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію; виконує роботу з оформлення планової та
звітної документації, вносить необхідні зміни і
виправлення до технічної документації згідно з
рішеннями, прийнятими під час розгляду та обговорення виконуваної роботи, тощо.
«Технік-технолог» розроблює під керівництвом більш кваліфікованого працівника прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва на прості види продукції або
її елементи, забезпечуючи відповідність розроблюваних проектів технічним завданням та чинним нормативним документам з проектування,
додержання високої якості продукції, скорочення матеріальних й трудових витрат на її виготовлення; контролює додержання технологічної
дисципліни у виробничих підрозділах підприємства і правил експлуатації устаткування;
бере участь у випробуваннях технологічного
устаткування, проведенні експериментальних
робіт, що включають перевірку та освоєння
спроектованих технологічних процесів і режимів виробництва тощо.
На перший погляд, професії «Технік», «Технолог» і «Технік-технолог» є дуже схожими за функціональними обов’язками. Водночас, слід звер-
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нути увагу на те, що двом останнім притаманні
функції розроблення та контролю, тоді як перша
відповідає суто технічним характеристикам виконуваних робіт (налагодження, настроювання,
регулювання та дослідна перевірка устаткування тощо). Крім того, для «Технолога» основними
завданнями є розроблення та впровадження
технологічних процесів і режимів виробництва,
тоді як «Техніку-технологу» доводиться суміщати й технічні обов’язки. Тобто, можна вважати
професію «Технік-технолог» інтегрованою, до
якої увійшли «Технік» і «Технолог».

Загальні підсумки
Обираючи з КП ту чи іншу професійну назву
робіт, слід розуміти, що не завжди сама по собі
назва професії може точно передавати сутність
її трудового значення. І тому відразу застосовувати технічні та господарські професії загального вжитку з уточнюючими словами не прояснивши ситуацію до кінця — передчасно. Таким
чином, на сьогодні маємо таку картину щодо наявних у КП конкретних професій із низки згадуваних вище, а саме:
1. «Технологи»: 17 професійних назв робіт, у
т. ч. 2 позиції головних (працівники керівного
складу); 6 позицій належать до другого розділу
КП «Професіонали», останні 9 позицій — це третій розділ КП «Фахівці».
2. «Техніки»: 125 професійних назв робіт, у
т. ч. з відокремленим словом «технік» 64 позиції,
61 професійна назва роботи має подвійну назву
з першим словом «технік», а також одна професійна назва роботи з потрійною назвою.
Усі професійні назви робіт належать до третього розділу КП «Фахівці».
3. «Механіки»: 72 професійні назви робіт, у
т. ч. з відокремленим словом «механік» 62 позиції; 4 позиції інженерів-механіків; 3 позиції
«техніка-механіка», останні 4 професійні назви
робіт мають подвійну назву зі словом «механік».
До керівного складу працівників-механіків
належать 4 професійні назви робіт, другий і третій розділи КП представлені 5 і 48 позиціями відповідно. Сьомий розділ КП «Кваліфіковані робітники з інструментом», серед іншого, містить
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13 професійних назв робіт механіків, а також 2
позиції належать до восьмого розділу КП «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин».
4. «Конструктори»: професійних назв робіт з
використанням слова «конструктор» налічується в
КП 23 позиції, у т. ч. 6 професійних назв робіт керівного складу; 11 позицій належать до другого розділу КП «Професіонали», останні 6 — до третього
розділу КП «Фахівці». Крім того, із загальної кількості «конструкторів» лише 7 професійних назв
робіт мають відокремлене слово «конструктор»;
5 позицій представлено «інженерами-конструкторами», 4 професійні назви робіт — «технікиконструктори», останні 7 позицій — інші конструктори.
5. «Інженери»: найчисленніша професійна
група, яка налічує 230 професійних назв робіт із
застосуванням слова «інженер». До керівного
складу працівників-інженерів належать 14 професійних назв робіт, 201 позиція — до другого
розділу КП «Професіонали», до третього розділу
КП «Фахівці» відносяться 15 професій інженерного напрямку діяльності.

Крім того, 170 професійних назв робіт налічується з окремим словом «інженер», а кількість
подвійних назв професій із застосуванням слова
«інженер» становить 60 позицій, у т. ч. 5 «інженерів-конструкторів» і 9 «інженерів-технологів», а також інші професійні назви робіт інженерного напрямку діяльності.
Таким чином, невеличкий аналіз професійних назв робіт, які використовуються в різних
видах економічної діяльності, засвідчив про наявність їх значної кількості у КП. А це вимагає
від кадровиків бути особливо уважними при обранні назв технічних і господарських професій.
Наприкінці хотілося б ще раз нагадати працівникам відділу кадрів, що під час пошуку тієї чи
іншої професійної назви роботи, слід звертати
увагу на відповідне кодування, а також вивчати
кваліфікаційні характеристики — це дозволить
зробити правильний вибір серед декількох нібито схожих варіантів та уникнути певних порушень і неточностей під час оформлення кадрової
документації.
Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства,
начальник методичного відділу

РЕКЛАМА
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Ідеальний керівник: необхідні
якості та їх вдосконалення
Керівник підприємства чи певного структурного підрозділу — це, насамперед,
такий же працівник, як і всі інші, але він відрізняється від своїх підлеглих певним
колом обов’язків. Деякі люди народжуються з природними організаційними здібностями та лідерськими якостями, тим не менш, без відповідного досвіду, мотивації, ентузіазму та великої працездатності не може бути ніякого дійсного розвитку в керівництві. Кожен фахівець ще до початку своєї професійної кар’єри
складає особистий образ «ідеального керівника», створений уявленнями про те,
як має себе вести і виглядати начальник, якими особистісними якостями він повинен володіти, які відносини з ним варто будувати. Якщо ви хочете бути ідеальним керівником, у тому числі й, наприклад, начальником відділу кадрів, бачення
цілей є необхідним елементом в досягненні успіхів у ваших починаннях. Саме від
того, як керівник управляє підлеглими та організовує роботу, залежить вдале
функціонування відповідного структурного підрозділу та й розвиток підприємства в цілому.

П

орад про те, як стати керівником, досить
багато, але в їх основі лежить один принцип: сучасному керівникові слід пам’ятати, що підприємство чи його структурний
підрозділ — це, перш за все, об’єднання людей,
а тому і поставлені цілі досяжні тільки у випадку успішної співпраці.
Управління підприємством чи структурним
підрозділом — це не тільки престижний кабінет,
особистий секретар, висока заробітна плата та
інші блага, а й складний і неоднозначний процес, що вимагає від людини гнучкості розуму,
тактовності, величезного спектру знань і умінь,
а також лідерських задатків. Робота будь-якого
колективу буде ефективною, якщо над ним здійснюється грамотне керівництво. Для реалізації
поставлених перед підприємством чи структурним підрозділом завдань, керівник повинен
мати певні особистісні та професійні якості.
Отож, наразі розберемося у тому, як стати
ідеальним керівником.
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Важливі якості лідера
Вкрай важливо, щоб начальник заслуговував
на довіру працівників, керівництво якими він
здійснює. Насамперед, він повинен бути надійним, оскільки бере на себе відповідальність за
інших людей. До того ж, керівник постійно стикається з різнобічними проблемами та завданнями, для вирішення яких необхідний широкий
спектр лідерських якостей, який і дозволить у
підсумку домогтися бажаного результату. Лідера визначають безліч рис та якостей, які впливають на ефективність управління іншими
людьми, та серед них можна виділити декілька
найбільш важливих:
1. Впевненість у собі.
Ця якість означає віру в те, що власних сил і
здібностей вистачить для того, щоб впоратися з
будь-яким завданням чи проблемою, які виникають перед керівником. Впевнена у собі людина знає, що її бажання варті того, щоб їх реалізувати, а її здібностей та енергії достатньо, щоб
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домогтися поставленої мети. Без впевненості в
собі досягти бажаних цілей і ефективно здійснювати керівництво підприємством чи структурним підрозділом практично неможливо.
2. Стійкий характер.
Характер людини визначає її сутність і те, як
вона сприймає навколишній світ та оточуючих,
що, у свою чергу, визначає її вчинки. Тому ні в
якому разі не можна відокремлювати характер
лідера від його дій — адже те, яким чином керівник діє в скрутних життєвих обставинах, розкриває його характер. Від народження характер
людини має лише певні риси, а остаточно формується протягом її життя і проявляє вона його
кожного разу, коли потрібно зробити певний
вибір — наприклад, спробувати здолати окремі
перепони чи відмовитися від запланованих дій
після перших же ускладнень. Варто зазначити,
що люди перестають довіряти керівникам, коли
дізнаються, що у них нестійкий характер, подекуди починають їх шантажувати й рідко коли
наслідують їх.
3. Амбіційність.
Тут мається на увазі жага досягнень, адекватне прагнення до влади, почуття власної переваги. Амбіційна людина будує великі плани на майбутнє і впевнена в їхній реалізації, ставить перед
собою короткочасні та довгочасні цілі й практично завжди досягає їх. Саме прагнення до максимуму дає успішному керівникові ту енергію і
волю, без яких неможливо отримати належний
результат (будь-то виконання плану на поточний
місяць, впровадження нового виду послуг, збільшення виробництва тощо). Водночас, у людини,
яку завжди все влаштовує і яка навіть не намагається змінити на краще ані своє життя, ані роботу підприємства чи його структурного підрозділу, можна констатувати повну відсутність
амбіцій. Мати амбіції — це зовсім не означає, що
керівник думає винятково про себе й здатен на
утиски своїх підлеглих. Амбіційна людина просто зважує свої можливості та, адекватно оцінюючи їх, впевнено йде до поставленої мети.
4. Харизма.
Така риса притаманна справжньому лідеру й
означає сукупність якостей особистості, її здатність залучати до себе людей, вести їх за собою,
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що виділяє таку людину серед інших. Харизма
керівника є потужною нематеріальною мотивацією для співробітників й там, де звичайному
начальнику підприємства чи структурного підрозділу доведеться вдаватися до важелів влади,
чи до адміністративних заходів, щоб змусити
людей працювати, харизматичні лідери досягають вищих результатів завдяки своєму авторитетові. Люди, з якими вони взаємодіють,
просто не мають бажання заперечувати їм і побоюються їх підвести, невдало виконавши доручену роботу.
5. Уміння вислуховувати підлеглих.
Вміння слухати співрозмовника є основою
комунікативного спілкування та одним з головних показників культури. Дивлячись на людину, яка вас не чує, спочатку ви, мабуть, відчуєте
розчарування, потім гнів. Коли нас не слухають — це досить неприємно. Ви не зможете
досягти успіху без допомоги інших людей, проте
навряд чи вони виявлять бажання підтримувати
вас, якщо натомість ви не станете їх вислуховувати. І наразі мова йде не про те, що обов’язково
слід погоджуватися з чиєюсь думкою — ви можете мати й зовсім протилежний погляд на
розв’язання якоїсь робочої ситуації, проте вислухати думки чи пропозиції своїх підлеглих керівник зобов’язаний. Більшість проблем можна
вирішити вмінням вчасно вислухати та проаналізувати почуте. Лідер, який вислуховує кожного співробітника, вселяє впевненість у досягненні певної мети і викликає повагу своїх підлеглих,
навіть якщо в результаті він не завжди згоден
з ними. Підлеглим подобається бути почутими,
оскільки це надає їм змогу відчувати себе цінними і потрібними для підприємства, й керівник,
який прислуховується до думки своїх підлеглих,
може очікувати від них більшої ефективності
та віддачі у роботі.
6. Вміння спілкуватися.
Крім вміння вислуховувати співробітників,
для керівника важливо також вміти добре говорити — це гарантія того, що підлеглі будуть його
слухати. Практика показує, що той, хто не має
ораторських здібностей, ніколи не зробить хорошу кар’єру в якості керівника. При чому найбільш високі вимоги до цього вміння пред’являє
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така відповідальна форма групової комунікації,
як публічний виступ — адже керівнику доведеться
пояснювати свою позицію іншим, особливо
якщо слід внести якісь зміни до робочого процесу. Якщо лідер не в змозі чітко довести до оточуючих своє бачення певної роботи і мотивувати
працівників до дій, то й досягти бажаного результату у функціонуванні підприємства чи його
структурного підрозділу він навряд чи зможе.
7. Завзятість і наполегливість.
Такі лідерські якості виявляють прагнення
людини домогтися поставленої мети, вміння
досягати успіху в діяльності, всупереч існуючим труднощам і певним невдачам. Це прагнення постійно доводити розпочату справу до
кінця, тривало переслідувати мету, не знижуючи енергії в боротьбі з окремими ускладненнями та негараздами, а також продовжувати завершення певної роботи при небажанні нею
займатися або при виникненні іншої, цікавішої
діяльності.
8. Рішучість.
Рішучість і твердість у прийнятті рішень, відмова від спокуси відкладати важливі справи і рішення на потім внаслідок лінощів або небажання брати на себе відповідальність — це дуже
важливі якості для справжнього керівника. Рішучість дозволяє лідеру не втрачати можливостей,
здатних переломити хід розвитку подій в сприятливу сторону та які можуть призвести до успіху.
Звісно, керівникові досить часто доводиться
приймати рішення в складній ситуації та йти на
певний ризик, тому саме вміння швидко реагувати, знаходити вихід зі скрутних обставин, здатність долати страх допомагає йому залучати до
роботи оточуючих і заслуговувати на їх довіру.
9. Ентузіазм.
Завдяки цій якості керівник може подавати
підлеглим особистий приклад. Ентузіазм — це
те, що «заряджає» підлеглих величезною працездатністю та змушує здійснювати навіть трудові подвиги. Жоден великий проект не був виконаний тільки на основі холодного розрахунку.
Віра в майбутнє та успіх, гордість за своє підприємство, задоволення від спільної праці й
щира радість від здобутих разом результатів значно посилюють трудовий ресурс підприємства
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чи структурного підрозділу, при цьому усі ці
фактори виходять саме від його керівника.
10. Справедливість.
Це один з ключових параметрів, за яким співробітники оцінюють процеси, що відбуваються
на підприємстві. Причин для виникнення у підлеглих почуття несправедливості багато — вони
можуть бачити її, наприклад, у тому, що рішення приймалося без їх участі, скептично ставитися
до інформації, на якій керівник засновує свої рішення, нарешті, просто відчувати заздрість щодо
інших працівників, ображаючись на те, що прийняте рішення виявилося для когось із них більш
сприятливим. Об’єктивність керівника буде корисною у вирішенні найскладніших питань, що
виникають у колективі.
11. Відповідальність.
Здатність бути відповідальним є невід’ємною
якістю будь-якого керівника — інакше керівництво перетворюється просто на неконтрольовану
хаотичну діяльність. Керівник повинен розуміти,
що саме він несе особисту відповідальність за
стан справ на підприємстві чи у своєму структурному підрозділі, а тому він має вчасно реагувати
на зміни настрою в колективі, на рівень професійності кожного працівника, вчасно помічати і
виправляти допущенні помилки й організовувати подальшу роботу. Він має розуміти рівень відповідальності й у будь-яких негараздах не повинен звинувачувати усілякі обставини і, тим
більше, своїх підлеглих — адже якщо хтось з них і
виконував погано свою роботу, то керівник мав
помітити це завчасно і виправити ситуацію, а не
чекати критичних наслідків цього. Як бачимо,
саме керівник бере на себе відповідальність за
можливі помилки та ризики, за працездатність
своїх підлеглих та й за ефективну діяльність структурного підрозділу чи підприємства в цілому.
12. Самодисципліна.
Велике значення для формування корпоративної культури має самодисципліна керівника.
Внутрішня витримка, вміння раціонально організовувати своє життя, а також діяльність підприємства чи структурного підрозділу відповідно до поставленої мети — необхідні елементи
самодисципліни, без яких неможливо уявити
успішного керівника. Самодисципліна — це
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свого роду навичка, яка викликає повагу підлеглих, відображає внутрішню силу людини та
вміння планувати свою діяльність і досягати
необхідних результатів.
13. Креативність.
Це здатність людини до творчого вирішення
завдань, дуже важлива риса особистості, необхідна для інноваційної діяльності. Відносно
управлінської діяльності креативність може розглядатися з точки зору здатності керівника бачити елементи новизни, творчості в діяльності
підлеглих і підтримувати їх. Утім, звісно, ця
якість вже не має такого вирішального значення
для керівництва у цілому, як попередні, й важливість її залежить від конкретної сфери діяльності підприємства — наприклад, навряд чи у
сфері рекламних послуг керівник обійдеться без
неї, натомість як на технічному виробництві
вона може мати набагато нижчу вагу.
14. Здатність до навчання.
Здатність до саморозвитку характеризується
не тільки постійним навчанням, але й вмінням
застосовувати на практиці отримані знання.
Розвиваючи в собі певні якості для управлінської
діяльності, керівник одночасно збагачує себе самого: займається професійною самоосвітою,
культурним саморозвитком, а це, у свою чергу,
відображається у справах і вчинках та в цілому
позитивно впливає на формування корпоративної культури підприємства.
Наведені психологічні вимоги пред’являються
майже до кожного потенційного керівника. Але
зрозуміло, що не всі володіють усіма вищезазначеними якостями, так би мовити, «від природи»,
але їх можна розвинути в процесі діяльності.
Тож наразі з’ясуємо, яким же чином, вдосконалюючи себе і свої професійні навички, набути ті,
яких не вистачає для успішного керівництва.

Етапи індивідуального розвитку
Керівник — це не професія, а посада, яку подекуди можна займати, не маючи для цього спеціальної підготовки. Ніхто не довірить управління потягом або літаком людині, яка не має
відповідної освіти, натомість як керівництво колективом досить часто доручають фахівцям у
певній сфері діяльності, але малокомпетентним
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в управлінні людьми. Професії керівника потрібно вчитися так само, як професії лікаря або
педагога. Вміння встановити контакт з іншими
людьми, при цьому не нав’язуючи їм своєї волі й
авторитету, розвивається з інтелектуального потенціалу і швидкої реакції на певну ситуацію та
винайдення оригінального рішення, здатності
бути стриманим у вияві владних повноважень,
мудрим у професійній і особистій сферах — усе
це саме по собі призведе до того, що працівники
завідомо вважатимуть таку людину своїм керівником і найпершим, до кого слід йти за порадою
у вирішенні робочих проблем.
Психологи стверджують, що головна перешкода на шляху до лідерства — це внутрішні
бар’єри, які не дозволяють людині повноцінно
розвиватися. Тому, щоб домогтися успіху, необхідно постійно самовдосконалюватись, а щоб
працювати над собою, потрібно, перш за все,
навчитися визнавати власні недоліки і коригувати їх. Також намагайтеся на повну потужність
використовувати свої сильні сторони, енергію,
таланти та здібності, аби поки ви працюєте над
якостями, які наразі ще недостатньо розвинуті,
компенсувати це наявністю інших.
Загалом схему індивідуального розвитку можна розбити на чотири етапи:
Аналіз
і формування
цілей

Складання
індивідуального
плану
розвитку

Реалізація
плану

Оцінка
результатів

Наразі розглянемо ці етапи детальніше.
Етап 1. Аналіз і формування цілей.
Напишіть на аркуші паперу свої недоліки та
причини, що не дозволяють досягти того, чого
хочете. Не бійтеся бути чесним перед собою,
пишіть усе, що спадає на думку, спочатку зазначивши свою мету, а нижче перерахуйте причини невдач. Їх порядок може бути будь-яким —
як по мірі знаходження, спливання в пам’яті,
так і за бажанням. Після аналізу особистих
якостей, своїх сильних і слабких сторін, розібравшись у своїх недоліках, обов’язково визначтеся з цілями розвитку. Виділіть ті знання, уміння, навички та особисті якості, які доцільно
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розвивати в першу чергу. Сформуйте мету, призначте реальні терміни виконання цього завдання. При уточненні терміну виконання мети,
враховуйте, що ті звички, які у вас формувалися
протягом усього життя, поміняти за декілька
днів неможливо.
Розділіть цілі на різні часові періоди:
Короткострокові цілі: тобто ті, які ви можете досягти негайно або протягом найближчих
тижнів.
Середньострокові цілі: заходи або удосконалення, завершення яких може зайняти декілька
місяців.
Довгострокові цілі: становище, якого ви хотіли б досягти через кілька років.
Визначте, за якими ознаками ви будете оцінювати свої успіхи, а також розробіть систему
проміжних цілей. Таким чином ви зможете
контролювати своє просування вперед і надавати нові імпульси особистому плану, оскільки
вдосконалення лідерських якостей відбувається
безперервно.
Метою цього етапу є розроблення подальшого «плану дій».
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Етап 2. Складання індивідуального плану
розвитку.
Індивідуальний план визначає пріоритетні напрямки, стратегії та рекомендації щодо розвитку
лідерських якостей. Він містить точний перелік
дій. Також може бути рекомендовано проходження певних тренінгів та семінарів для підвищення
кваліфікації, вивчення спеціалізованої літератури, іноземних мов, розвиток конкретних навичок — наприклад, для проведення ділових переговорів. Крім того, так звана «кар’єрограма»
може включати в себе виконання спеціальних
завдань та розробку будь-яких проектів.
Індивідуальний план розвитку лідерських
якостей повинен бути конкретним і реалістичним, а його виконання має мобілізувати всі ваші
здібності й вимагати від вас повної віддачі.
У цьому документі мають бути зазначені основні
завдання і заходи, пов’язані з професійним та
особистісним розвитком на певний період часу.
Найбільш вдалий для застосування на практиці і простий план особистого розвитку може
бути складений на підставі зразка, наведеного у
Таблиці.
Таблиця

Індивідуальний план розвитку
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Вид дії
Розвиток
на робочому
місці

Спеціальні
завдання
та проекти
Навчання на
досвіді інших

Пошук
«зворотного
зв’язку»

Конкретні завдання

Контрольні терміни

1. Проаналізувати якості всіх своїх підлеглих
та досягнення ними поставлених завдань.
2. Визначити, які проблеми існують у
взаємодії з підлеглими, визначити можливі
варіанти мотивування цих людей.
3. Сформувати успішний колектив.

15.04.2015 р..

Запровадити систему комплексного розвитку
співробітників.

З 20.04.2015 р. до
20.06.2015 р..

1. Знайти на підприємстві керівника
структурного підрозділу, в якого вже є
необхідний досвід та сформовані якості
лідера.
2. Спостерігати за його стилем роботи з
підлеглими та перейняти необхідні знання та
навички.

15.04.2015 р..

Обрати зі свого оточення людину, яка
буде відверто вказувати на помилки та на
покращення результатів.

З 20.04.2015 р., не
рідше 2-х разів на
місяць
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Відмітка про виконання,
коментарі
Виконано, двом не
вистачає досвіду.

17.04.2015 р..
До кінця 2015 р..

Виконано, за приклад
обрано начальника
юридичного відділу

До кінця 2015 р.,
далі — за потребою.
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Таблиця. Закінчення
5.

6.

Самонавчання

Тренінги та
семінари

1. Прочитати книгу М. Армстронга «Практика
управління людськими ресурсами».
2. Досліджувати та аналізувати інформацію
з кожного номера професійної газети
«Консультант Кадровика».
1. Пройти тренінг підвищення впевненості в
собі.
2. Відвідати семінар щодо стратегій
ефективного управління.

Звісно, виписати конкретний план індивідуального розвитку, з конкретними діями та поставленими завданнями, ніхто окрім вас не зможе, утім деякі загальні поради щодо виконання
основних пунктів, наведених у прикладі, ми
таки наведемо.
1. Розвиток на робочому місці.
Найголовніше — вірте у свої сили, оскільки
якщо такої впевненості не буде у вас, то підлеглі
тим паче не матимуть бажання вам довіряти.
Допомогти ж у виконанні цього пункту плану
зможуть наступні кроки:
— зазначте у плані лише ті цілі, які проявляють ваше прагнення до видатних результатів
(тобто вирішення щоденних поточних проблем
там не повинно бути);
— запишіть чіткі цілі як на найближчий час
(конкретний день, тиждень, місяць), так і на
більш тривалий термін (квартал, рік), водночас,
оцінюючи їх значення для поставленої загальної мети, і якщо певний пункт видається не дуже
потрібним — безжально викреслюйте його з
плану;
— окремо виділіть заплановані результати
роботи і досягнення цілей, що стоять не лише
конкретно перед вами, а й перед усім підприємством чи структурним підрозділом;
— також окремо створіть перелік усіх видів
рішень, які необхідно приймати за участю інших працівників, і перелік співробітників, яких
слід залучати до прийняття рішення (звісно,
якщо це не весь колектив);
— встановлюйте контакт з оточуючими вас
співробітниками й при кожному змістовному
спілкуванні записуйте ваші особисті враження і
реальні можливості підлеглих щодо виконання
поставлених завдань (це допоможе скласти за-
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До 30.06.2015 р..
Протягом 2015 р.,
далі — за потребою
II квартал 2015 р..
III квартал 2015 р..

гальну картину щодо стану речей на підприємстві чи в структурному підрозділі, а також віднайти способи для підвищення мотивації і
поліпшення якості роботи працівників);
— проаналізуйте рішення останнього півріччя і розділіть їх на види, занотовуючи, які були
успішними і які варто втілювати й надалі, а від
яких краще утримуватися;
— концентруйтеся на діях, що призведуть до
необхідного результату, не витрачаючи свій час
на дрібниці, які не мають великого значення;
— розділіть усі наради, в яких доводиться
брати участь, на типи й визначте мету кожного
типу нарад та оптимальну форму проведення
(допоможе у цьому спеціалізована література,
спираючись на яку необхідно провести кілька
нарад, слідуючи правилам і процедурам проведення нарад відповідного типу).
2. Спеціальні завдання та проекти.
Проаналізуйте свою участь в останньому
успішно завершеному проекті та виділіть свій
особистий внесок. У новому проекті враховуйте
минулі помилки і недоліки, а також наявні, але
не використані минулого разу можливості. Існує
багато причин, через які проект може призвести
до незадовільних результатів або взагалі «провалитися», й більшість з таких причин, зазвичай, пов’язана з різними технічними обставинами або іншими, незалежними від якості роботи
працівників підприємства чи структурного підрозділу, факторами. Щоб уникнути таких недоліків та причин потрібно:
— коректно сформулювати мету проекту;
— описати основні проміжні результати
проекту та вимоги до певних його етапів;
— окреслити функціональні межі, час, витрати та якість;
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— визначити зацікавлених у виконанні проекту осіб (як зовнішніх, так і внутрішніх), з різними потребами й очікуваннями, та налагодити з
ними стосунки;
— виявити та оцінити можливі наявні ризики
у проекті;
— провести моніторинг у відповідній сфері.
3. Навчання на досвіді інших.
Навчитися на підставі лише власного досвіду
можна, але і переоцінювати цю можливість не
варто. Керівник може з року в рік працювати зі
своїми підлеглими, використовуючи неефективні, хибні підходи і методи управління. Обмін досвідом — це класичний та добре відомий метод
навчання, суть якого полягає у тому, щоб працівників з недостатнім рівнем знань і навичок
(у нашому випадку відносно керівництва), направляти до тих, хто вже їх має. Але обираючи
людину, яка буде прикладом для вас, необхідно
враховувати, що з нею доведеться спілкуватися — не можна вирішити навчатися на досвіді,
наприклад, керівника іноземної корпорації, про
якого ви знаєте лише з певних видань. Бажано,
щоб це була добре знайома вам людина, яка є визнаним лідером і користується вашою повагою,
з якою можна поговорити офіційно або неофіційно, щоб вислухати її ідеї та думки щодо вашої
ситуації та необхідних вам у роботі навичок, а також яка може відверто розповісти вам, як вона
сама їх здобула. При цьому не обов’язково, щоб ця
людина працювала у вашій галузі або професії.
Способами навчання на досвіді інших, які бажано використовувати обидва одночасно, є:
— спостереження за людиною, у якої здатність щодо керівництва високо розвинена;
— спільне обговорення з нею її досвіду.
4. Пошук «зворотного зв’язку».
Вже сама по собі ця процедура є розвиваючою — керівник отримує інформацію про себе,
яку, можливо, раніше не усвідомлював. Під час
встановлення зворотного зв’язку необхідно:
— отримати точну інформацію про те, як оцінює підприємство, де ви працюєте, ваш потенціал;
— з’ясувати, як ваше керівництво (звісно,
якщо таке є) й співробітники оцінюють ваші лідерські якості;
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— обговорити з обраною з вашого оточення
людиною власний стиль вирішення професійних завдань;
— з’ясувати, наскільки покращилися результати, пов’язані з делегуванням та плануванням
певної роботи;
— обговорити з обраною вами людиною індивідуальні та організаційні плани на майбутнє
та відкоригувати їх з урахуванням рекомендацій;
— дізнатися як у своїх співробітників, так і у
знайомих, які не мають з вами робочих стосунків, що вони найбільше цінують у поведінці лідерів, а що їх, навпаки, дратує.
Звісно, керівник, про що вже йшла мова вище,
має нести відповідальність за свої дії, проте час від
часу буває корисно консультуватися з іншими. Їх
реакція, неупереджений погляд, являють собою
цінний ресурс. Не бійтеся піддати сумніву чужі погляди, це дозволить належно оцінити думки цих
людей. По-перше, покращуються взаємовідносини з колективом і завдяки постійно діючій системі
«зворотного зв’язку» будь-яке запрошення до керівництва сприйматиметься не як «виклик на килим», а як привід для конструктивного діалогу.
По-друге, необхідність встановлення зі своїми підлеглими «зворотного зв’язку» змушує керівника
збирати більше інформації про діяльність свого
підприємства чи структурного підрозділу і глибше
замислюватися над результатами його роботи.
5. Самонавчання.
Це є безперервним процесом, до якого має бути
залучений кожен керівник, незалежно від його
спеціальності й рівня. Самонавчання керівника
можна розглядати з двох сторін: як постійне збільшення власних професійних знань, так і як регулярне оновлення та аналіз свого досвіду для того,
щоб прибрати з нього те, що на сьогоднішній день
втратило свою актуальність. Для цього регулярно
читайте літературу, присвячену питанням організації роботи, управлінню трудовими ресурсами,
а також професійну літературу та періодичні
видання у вашій сфері діяльності.
Метою самонавчання є:
— вивчення світової та вітчизняної практики
розвитку лідерських якостей і ефективних способів управління персоналом;
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— регулярне отримання та аналіз інформації
щодо здійснення керівництва працівниками та
вашої фахової діяльності з мережі Інтернет і друкованих видань.
6. Тренінги та семінари.
Розвинути в собі здатність бути лідером — це
можливість, яка є у кожного бажаючого. Тренінги та семінари щодо управління персоналом і
розвитку лідерських якостей відвідують далеко
не всі, оскільки більшість намагається розвинути ці якості самостійно. Звісно, це можливо,
проте може зайняти більше часу — адже для
цього потрібні люди, оточення, де можна «тренувати» себе і розвиватися, та й без досвідченого наставника теж не обійтися. З цієї причини
варто поєднувати і самостійне навчання, і періодично відвідувати тренінг-центри та семінари, де є той самий «вчитель-наставник» (тренер чи лектор) та «оточення» (учасники тренінгу
або семінару), яких об’єднує спільна мета —
стати лідером й навчитися вдало керувати колективом.
Метою відвідування тренінгів та семінарів є:
— отримати розуміння ключових завдань лідера — що повинен знати та вміти результативний керівник;
— виявити способи, за допомогою яких набагато простіше здійснювати керівництво;
— здобути певні практичні навички та засвоїти принципи управління — тобто як саме слід це
робити.
Етап 3. Реалізація плану.
Після розробки та складання плану індивідуального розвитку, зазвичай, виникають певні
ускладнення з його реалізацією. Одна з найпоширеніших перепон — це відсутність мотивації.
Щоб цього уникнути, зверніть увагу на те, щоб
ваш план був збалансований і враховував ваші
особисті прагнення. Також вагомою проблемою,
з якою стикаються при реалізації індивідуального плану розвитку, є завантаженість керівника
оперативною діяльністю. Як правило, потрібне
розуміння самої людини, що для розвитку доведеться частково приділяти свій особистий час.
Але якщо ви бачите реальний результат від планування, то це вже є потужним обґрунтуванням
для його виконання, що забезпечить цілісність
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сприйняття і готовність стійко перенести труднощі та кризи на шляху до вирішення поставленого завдання.
Визначаючи час реалізації плану розвитку і
кожного з його пунктів, ви структуруєте завдання, робите можливе коригування і перевірку
успішності на кожному етапі. Як тільки одна
проміжна мета буде досягнута, потрібно ставити нову і так далі.
До того ж, зважайте, що під час втілення у
життя вашого власного плану індивідуального
розвитку, можуть виникнути нові та неочікувані
можливості, які ви до цього плану й не вносили
як необхідні цілі та завдання — наприклад, ви
зможете поліпшити відносини з оточуючими,
створити команду однодумців, просунути вперед справи, завести нові зв’язки тощо.
У будь-якому разі намагайтеся бути задоволеним навіть незначним прогресом, особливо на
перших стадіях виконання плану.
Етап 4. Оцінка результатів.
Під час оцінки результатів, які досягнуті внаслідок виконання вашого індивідуального плану,
основну увагу слід приділяти саме досягнутим
цілям та розвитку управлінського потенціалу й
лідерським якостям, а не конкретним наслідкам
роботи за нинішньою посадою. За результатами
оцінки до подальшого плану розвитку можуть
бути внесені зміни та певні коригування. Щоправда, дехто, оцінивши свої досягнення, приймає рішення про безперспективність подальших
зусиль і якщо це не є наслідком тимчасово зіпсованого настрою, короткочасного занепаду духу
чи не обумовлюється реальними ускладненнями
на роботі або сімейними обставинами, то, можливо, в цьому і є певний сенс — адже таке рішення свідчить про відсутність найголовніших лідерських якостей, невміння досягати поставленої
мети і, найголовніше, нездатність знову спробувати отримати бажаний результат після першої
ж поразки. Такій людині, можливо, дійсно краще
полишити спроби опанувати мистецтво управління персоналом й спрямувати свої зусилля на
якусь творчу діяльність.
Але якщо ви не належите до такої категорії
людей й маєте намір домогтися своєї цілі, проте
оцінка результатів виконання плану вас не задо-
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вольнила, насамперед, слід з’ясувати причини
цього. Так, якщо індивідуальний план розвитку
виконувався формально або взагалі не спрацював, то перше, що необхідно зробити, — це виявити причини і помилки, які призвели до такої
ситуації, дізнатися, що заважає вам реалізовувати план, чи є результати після проходження відповідних навчальних програм, що вам сподобалося, а що, на ваш погляд, необхідно змінити.
Залежно від досвіду і посади, на якій працює керівник, йому може знадобитися розвиток чітко
визначеного набору навичок та вмінь, тому потрібно використовувати комбінацію різних підходів, яка підійде саме вам. А тільки-но причини
першого, не зовсім вдало виконаного плану індивідуального розвитку, будуть виявлені й усунені — доведеться починати усі етапи знову,
складаючи новий план. Утім, будьте впевнені,
що наступний результат неодмінно виявиться
набагато кращим за попередній.
Якщо ж оцінка результатів виконання плану
вас задовольнила й ви з’ясували, що досягли чи
майже досягли своєї мети, не слід вважати, що
тепер можна нічого додаткового не робити й усі
справи підуть угору самі по собі. Особистісний
розвиток — процедура безперервна, іноді з більшим навантаженням, іноді з меншим. Звісно,
після завершення виконання плану можна до-

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

зволити собі деякий час відпочити, влаштувавши щось на кшталт щорічної відпустки, проте
потім з новими силами та наснагою слід ставити
нові цілі, розробляти план щодо їх втілення та
досягати нової мети.
Наприкінці зазначимо, що вкрай важливо розуміти різницю між лідерством і звичайним керівництвом, так званим менеджментом. У цілому менеджмент — це керівництво в межах
заданої сфери відповідальності й в рамках встановлених процедур, а не створення нового. Лідери ж, навпаки, самі формують контекст і завдання. Засновники і керівники багатьох успішних
швидкозростаючих підприємств володіли баченням, яке допомагало їм успішно виводити на ринок нові продукти і послуги, перетворювати галузі через інновації або радикальну перебудову.
Люди ж, які просто управляють і втілюють у життя плани, розроблені іншими, не могли б створити такі інноваційні продукти та послуги. Тому
ефективне керівництво завжди повинно супроводжуватися лідерством, яке є неодмінною ознакою вдалої управлінської діяльності й потребує
постійного розвитку та вдосконалення.

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

Працівник повернувся після демобілізації на підприємство та написав заяву на
щорічну відпустку за 2014 рік. Мобілізований він був з 19 березня 2014 р. по 18
березня 2015 р.. Чи має він право на щорічну відпустку за час, який він був
мобілізований, і якщо так, то яким чином йому слід розраховувати відпускні?
Так, має.
За період мобілізації працівникові належить
оплачувана відпустка, оскільки до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично
не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і повністю або частково заробітна плата.
Зважаючи на те, що на період мобілізації за
працівником зберігається місце роботи та виплачується середня заробітна плата (ст. 119
Кодексу законів про працю України, ч. 2 ст. 39
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII),
то і право на щорічну основну відпустку за період мобілізації він теж має.
При розрахунку відпускних слід застосовувати Порядок обчислення середньої заробітної
плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100. Для

цього необхідно визначити два основних показники:
— розрахунковий період (тобто 12 календарних місяців перед місяцем відпустки). У Вашому
випадку розрахунковий період — це час з 1 березня 2014 р. по 28 лютого 2015 р.;
— сумарний заробіток працівника у розрахунковому періоді (тобто його середня заробітна плата).
Надалі усе просто — визначається середньоденна заробітна плата працівника, для чого слід
поділити сумарний заробіток за розрахунковий
період на відповідну кількість календарних днів
розрахункового періоду без святкових і неробочих днів (у Вашому випадку — це 355 календарних днів).
Після цього можна розрахувати вже й суму
відпускних, для чого середньоденну зарплату
слід просто перемножити на число календарних
днів відпустки.

Як оформити трудові відносини з працівником, який повинен першу
половину дня працювати на одній посаді, а другу — на іншій?

Як роботу за сумісництвом.
Таким чином, працівник буде одночасно займати дві посади на одному підприємстві. При
цьому одна посада — за основним місцем роботи, а інша — за сумісництвом (тобто виконання
роботи за окремим трудовим договором у вільний від основної роботи час). Ці трудові договори ніяк між собою не пов’язані, не зважаючи на
те, що працює одна людина на двох посадах на
одному підприємстві. На цього працівника, як
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на сумісника, заповнюється особова картка П-2,
заводиться особова справа, видаються окремо
накази на відпустку тощо.
Робочий час також обліковується окремо, тобто в табелі обліку використання робочого часу
такого працівника відмічають двома рядками,
за обома посадами, які він обіймає. За основним
місцем роботи працівник може працювати, наприклад, з 9:00 до 13:00, а за сумісництвом — з
14:00 до 18:00.
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Оформлюється це наказом про прийняття на
роботу за сумісництвом, в якому зазначаються
умови роботи (неповний робочий час, режим

роботи тощо). При цьому за основним місцем роботи потрібно також встановити неповний робочий час, вказавши режим роботи.

Скільки разів має повторюватися працівником невиконання трудових
обов’язків, або воно стало «систематичним» й працівника можна
було звільнити за п. 3 ст. 40 КЗпП?
Не менше двох разів протягом року і за умови,
що попереднє стягнення ще не було знято.
Під систематичним невиконанням трудових
обов’язків мається на увазі неодноразове здійснення працівником цих вчинків. Таким чином,
для звільнення за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) необхідна наявність факту не першого, а повторного (тобто
вдруге чи більше разів) здійснення працівником
винного невиконання чи неналежного виконання обов’язків після того, як до нього уже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення за
вчинення таких дій раніше. Тобто працівник і
раніше (до моменту вчинення проступку, за який
його роботодавець прагне звільнити за п. 3 ст. 40
КЗпП) порушував трудову дисципліну та/або не

виконував свої посадові обов’язки, у результаті
чого до нього застосовувались заходи дисциплінарного стягнення. При цьому маються на увазі
не заходи громадського впливу на кшталт проведення з ним «виховної» бесіди, а саме стягнення, передбачені законодавством — зокрема, догана, оголошена наказом роботодавця.
Слід пам’ятати, що якщо протягом року з дня
накладення дисциплінарного стягнення працівника не піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (ч. 1 ст. 151 КЗпП). Також
вважатиметься, що працівник вчинив дисциплінарний проступок вперше, якщо раніше накладене стягнення було знято до закінчення року
відповідно до ч. 2 ст. 151 КЗпП.

Працівник, перебуваючи на лікарняному, написав заяву про звільнення
за власним бажанням. Директор не заперечує, але виникає запитання щодо
дати звільнення — чи має вона відповідати останньому дню лікарняного?
Ні, дата звільнення за власним бажанням
не залежить від дати закриття листка непрацездатності.
Трудове законодавство не забороняє звільняти працівника за його ініціативою в період тимчасової непрацездатності — заборона на звільнення в період непрацездатності встановлена
лише для випадків, коли звільнення відбувається
за ініціативою роботодавця (ч. 3 ст. 40 Кодексу
законів про працю України, далі — КЗпП). Тому,
не зважаючи на те, що працівник буде на лікарняному, припинити з ним трудові відносини
необхідно тією датою, що вказана у заяві працівника на звільнення за власним бажанням (звісно, за умови, що вона там зазначена вірно —
тобто або дотримано двотижневий строк
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попередження роботодавця про звільнення працівника за власним бажанням, або у працівника
є підстави вимагати розірвання трудового договору в зручний для нього строк (ч. 1 ст. 38 КЗпП),
або працівник і роботодавець узгодили між
собою дату звільнення працівника).
Зверніть увагу, що у разі, коли в день звільнення працівник все ще перебуватиме на лікарняному, у нього може бути відсутня можливість
прийти до роботодавця, аби отримати розрахунок та трудову книжку. За таких обставин слід
спиратися на ст. 116 КЗпП, де зазначено, що у
разі, коли працівник в день звільнення не працював, то виплата всіх належних йому від
підприємства сум повинна бути проведена не
пізніше наступного дня після пред’явлення
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працівником, який звільнився, вимоги про розрахунок (така вимога може бути пред’явлена як
в письмовому вигляді, так і усно). Щодо трудової книжки, то у випадку, коли в день припинення трудового договору її видати працівникові
неможливо у зв’язку з його відсутністю на роботі, роботодавець зобов’язаний направити працівникові поштове повідомлення із вказівкою
про необхідність з’явитися за трудовою книжкою або дати згоду на відправлення її поштою
(п. 4.2. Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального

захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58). Якщо працівник надасть письмову згоду
на пересилання трудової книжки поштою, то роботодавець зобов’язаний її відправити (рекомендованим листом з описом вкладеного, що
засвідчується працівником поштового відділення). Якщо ж працівник ніяк не відреагує на отримане повідомлення, то слід просто дочекатися,
поки він одужає й прийде на підприємство за
своєю трудовою книжкою та належними йому
грошима — адже з дня направлення працівникові повідомлення про необхідність отримання
трудової книжки роботодавець звільняється від
відповідальності за затримку в її видачі.

Працівника звільнили у зв’язку зі скороченням, проте незабаром
те ж підприємство прийняло на роботу двох нових працівників.
Чи означає це, що працівника звільнили незаконно?
Залежно від того, чи було під час скорочення працівника дотримано вимогу законодавства щодо пропозиції йому іншої роботи, а
також від того, на яку саме роботу було прийнято нових працівників.
Звільнення працівника у зв’язку зі скороченням може передбачати два варіанти — або скорочення чисельності працівників (якщо зменшується кількість штатних одиниць за відповідною посадою), або скорочення штату (у разі
ліквідації посади, яку займає працівник). Але в
обох випадках загальна чисельність працівників
підприємства може не зменшитися, оскільки поряд зі скороченням до штатного розпису можуть
бути введені й нові штатні одиниці (наприклад,
цілком можливо, що на підприємстві занадто
«роздутий» відділ збуту, натомість як не вистачає
фахівців з виробництва певної продукції).
Таким чином, якщо нові працівники були
прийняті на підприємство на інші посади, ніж
та, з якої звільнений скорочений працівник, то
порушення, в принципі, відсутнє. Проте зверніть увагу, що звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників є правомірним лише у тому разі, якщо неможливо
перевести працівника за його згодою на іншу
роботу (ч. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
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України). Тобто при проведенні заходів щодо
скорочення чисельності або штату працівників
роботодавець був зобов’язаний запропонувати
працівникові іншу наявну роботу (вакантну посаду) на підприємстві, яка відповідала б його
професії чи спеціальності, а за відсутності такої
роботи — іншу наявну роботу (навіть нижче
оплачувану). Оскільки згодом на підприємство
були прийняті нові співробітники, то, можливо,
вакантні посади, які можна було б запропонувати скороченому працівникові, все ж таки на момент його звільнення існували — якщо ці посади було запропоновані працівникові, але він від
них відмовився, то, звісно, жодних претензій до
роботодавця бути не може, а от якщо роботодавець не запропонував їх працівнику, якого було
скорочено, тоді таки мало місце порушення закону.
Водночас враховуйте, що якщо на підприємстві були деякі вакантні посади, але вони вимагали, наприклад, наявності вищої освіти відповідного напряму підготовки, якої не було у
скороченого працівника, то роботодавець просто не міг йому запропонувати ці посади й за таких обставин порушення законодавства не було
(зрозуміло, що, наприклад, менеджер із збуту не
може працювати інженером-технологом).
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Б
Бляхар
9 Короткий опис професії: Бляхар — це працівник, що виробляє різні бляшані вироби:
стальний садівничий інвентар, домашні інструменти, різні вироби з цинку тощо. Бляхар також
може займатися покриттям дахів будинків.
9 Зміст роботи: Обробка технічних об’єктів, ремонт і виготовлення вузлів з листового
металу, баків, облицьовування виробів тощо.
У своїй роботі бляхар виконує численні складні
операції: розкрій металу, вальцювання циліндричних металів, паяння, точкове зварювання,
свердлення та вибивання отворів, виготовлення вузлів різних механізмів. Також бляхар
займається виправленням вм’ятин, налагодженням пресів та іншого високоточного устаткування.
9 Повинен знати: Якості різних сортів металу, правила перевірки обладнання на технологічну точність. Бляхар повинен вміти застосовувати ручні, механічні, пневматичні устрої
та обладнання для виготовлення металевих виробів.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Міцне здоров’я, витривалість, рухливість.
9 Умови праці: Переважно у цехах з підвищеним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Курсова підготовка або професійно-технічна освіта відповідного
спрямування.
9 Затребуваність на ринку праці: Середня.
9 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 000 грн
на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 7213. Ця професія у КП належить до підкласу «Робітники, що працюють з
тонколистовим металом», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація
видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) —
до групи 25.2 «Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів».
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Бондар
9 Короткий опис професії: Бондар — це ремісник, що виробляє бочки. Бондарство один із
найдавніших видів деревообробного промислу.
На сьогодні бондарські вироби користуються
стабільним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках країни.
9 Зміст роботи: Бондар виконує комплекс
бондарських робіт на механізованому потоковому виробництві, а також займається ручним
виготовленням та ремонтом бочок, чанів, відстійників, інших ємностей і заводського технологічного устаткування з деревини різних порід.
Проводить розрахунок ємності посуду, що виготовляється, виготовляє різні деталі з деревини, дерев’яні й металеві обручі, проводить підгонку деталей та збірку продукції.
9 Повинен знати: Способи та прийоми виконання операцій виготовлення продукції, режими термообробки, замочування, пропарювання, випалення і сушіння особливо складної
спеціальної продукції, технічні вимоги до готової продукції, а також породи та якості деревини, добре розумітися на різних сортах дерева та
добирати їх конкретно для кожного виробу, знати властивості клеїв, каніфоль. Також бондар
повинен вміти застосовувати правила читання
креслень та основи геометрії для розрахунку ємності посуду, що виготовляється.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Точний окомір, розвинута координація рухів,
аналітичний склад мислення.
9 Умови праці: Майстерні та невеликі цехи з
помірним рівнем шуму.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта відповідного спрямування.
9 Затребуваність на ринку праці: Висока.
9 Рівень заробітної плати: 4 000 – 4 500 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 7422, ця професія належить до підкласу «Столяри», у КВЕД — до групи
16.2 «Виготовлення виробів з деревини, корка,
соломки та рослинних матеріалів для плетіння».

Бортпровідник
9 Короткий опис професії: Бортпровідник — це працівник рядового складу на водних
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суднах та повітряних лайнерах, який виконує
роботи з обслуговування пасажирів (забезпечення харчуванням, доведення необхідної інформації тощо).
9 Зміст роботи: Основне завдання бортпровідника — зробити все можливе, щоб пасажирам судна було комфортно, одночасно забезпечуючи дотриманням пасажирами правил
техніки безпеки. Бортпровідник відповідальний
за безпеку пасажирів, а у разі виникнення надзвичайної ситуації зобов’язаний надавати пасажирам необхідну медичну, технічну та психологічну допомогу.
9 Повинен знати: Іноземну мову, основи
психології, порядок застосування рятувального
оснащення. Також бортпровідник повинен вміти діяти в екстремальних умовах і надавати
першу медичну допомогу постраждалим.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Фізичні дані, комунікабельність, уважність,
поєднання вправності зі спритністю рухів, розвинутий вестибулярний апарат; оперативне
мислення, швидка реакція, працелюбність, витривалість, відсутність зайвої ваги.
9 Умови праці: У салонах і службових приміщеннях повітряних та морських суден.
9 Кваліфікаційні вимоги: Наявність сертифіката, отриманого за результатами навчання у
Головному навчальному й сертифікаційному
центрі цивільної авіації або Міжнародному авіаційному центрі підготовки.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: Від 4 000 – 4 500 грн
на місяць до 12 000 грн на місяць (залежно від
досвіду, фінансових можливостей авіакомпанії,
судноплавної компанії тощо).
9 Кодування: Код КП — 5111, ця професія належить до підкласу «Працівники, що надають
послуги в дорозі», у КВЕД — до секції Н «Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність».

Бринзороб
9 Короткий опис професії: Бринзороб працює на підприємствах з переробки молока,
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управляє процесом вироблення бринзи (сичужного розсільного сиру, виготовленого з овечого
молока за допомогою ферменту з натурального
сичуга свійської худоби).
9 Зміст роботи: Бринзороб готує необхідну
кількість бактерійної закваски, хімікатів і згущувальних ферментів для згущення; складає
розчини сичужного ферменту і хімікатів; нормалізує молоко знежиреним молоком або зливанням, готує його до згортання шляхом нагрівання суміші та внесення закваски; визначає
готовність згустку; проводить відпресування
сирної маси, розрізання її на шматки, охолоджування, зважування і переміщення в солильний
басейн. Бринзороб спостерігає за процесом просолювання бринзи в розсолі, а також бере участь
в укладанні посоленої бринзи в бочки, заливанні розсолом, зважуванні, закупорюванні й маркіруванні.
9 Повинен знати: Основи технології виробництва бринзи; склад і фізико-хімічні властивості молока й бринзи; технологію пастеризації молока та її вплив на властивість сичужного
згортання молока; побудову і правила обслуговування устаткування; основні вимоги, що висуваються до якості сировини й готового продукту.
Також бринзороб повинен вміти користуватися хімічними реактивами та працювати на
спеціальних пристроях.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Рухливість, відсутність алергічних проявів.
9 Умови праці: Працює з розчинами солі в
умовах підвищеної вологості в цехах з перероблення молока.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта, навчання безпосередньо на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Висока.
9 Рівень заробітної плати: 3 700 – 4 500 грн
на місяць.
9 Кодування: Код КП — 8272, ця професія
належить до підкласу «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції; у КВЕД — до класу 10.51
«Перероблення молока, виробництво масла
та сиру».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Якось на урочистому заході познайомилися лікар і бізнес-консультант. Розговорилися, коли до лікаря підійшов пацієнт і попросив поради як лікувати гастрит.
Лікар йому розказав, що слід робити, і звернувся
до бізнес-консультанта з питанням:
— А що Ви робите, коли до Вас звертаються за порадою в неробочий час?
— Наступного дня надсилаю рахунок за пораду. —
відповів той.
Вранці лікар надіслав пацієнтові з гастритом рахунок на 250 грн. А ввечері отримав рахунок на 500 грн
від бізнес-консультанта.

***

Вимоги: Жага грошей та інстинкт вбивці.
Умови праці: вільний графік, офісні зручності, приємний колектив.

***

«Ми вже відклали в шухляду товсту пачку грошей
тобі на зарплату. Вибрали найзручніший стілець і дуже
ергономічний стіл. Кава вже заварилась й холоне, а
смачне печиво чекає, коли ти його з’їси».
Цитати з резюме
«Привіт, мене звати Марта. Народилась я 16 липня
2001 р.. Хочу стати фотомоделлю. В мене нема досвіду
роботи, але я можу позувати як мені покажуть. Ще навчаюсь у школі!!!»

***

Директор звертається до інспектора з кадрів:
— Маріє, Ви добре готуєте?
— Так. Принаймні чоловік не жаліється. А чому Ви
питаєте?
— Підготуйте, будь ласка, нашого замдиректора до
звільнення. У нього ж серце слабке.

«Працював продавцем-консультантом з продажу
вікон, умію працювати з людьми, не маю шкідливих
звичок (тільки багато їм). Маю також досвід ефективних переговорів (у т. ч. з негуманоїдними формами
життя)».

***

«Продаю свій мозок! Досвід роботи 21 рік. Креативне мислення, швидко навчаюся, розумію 5 мов,
мовчу на більше… Готова до роботи у сфері графічного дизайну, декорування — дизайн, фотографія, психологія, організація, продаж і тому подібне. Остаточна
вартість мозку — після співбесіди».

Новачок цікавиться у співробітника:
— А коли Ви почали працювати на цьому підприємстві?
— Нещодавно. Коли почали погрожувати звільненням.

***

Директор звертається до головного бухгалтера:
— Де гроші?
Головний бухгалтер:
— Іване Івановичу, дозвольте мені пояснити…
Директор (перебиваючи):
— Пояснити я і сам можу! А от гроші де я питаю?!

***

Оголошення від роботодавців
Вимоги: Кандидат повинен мати мозок, бути моторним.
Обов’язки: Втілювати в життя геніальні ідеї.
Умови праці: Можливість зробити щось надзвичайне зі своїм життям і бути корисним людству.

***

***

«Претендую на посаду «Менеджер по продажам у
турфірму» з гідною оплатою. Комунікабельна, легко і
швидко навчаюся. Досвіду роботи в туризмі не маю.
Але дуже люблю подорожувати!».

***

«Мене цікавить робота у сфері фінансів: фіндиректор (можна зам) і головбух (хоча й не дуже хочеться)».

***

«Розгляну пропозиції, пов’язані з реалізацією та
виробництвом меблів або за своєю спеціальністю —
зубний технік».

***

Відповідь на головоломку з №7
Блюдечко
Біле
Коричневе
Зелене
Синє
Червоне
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Коричневе
Синє
Біле
Червоне
Зелене

Пасхальні яєчка
Червоне
Зелене
Синє
Коричневе
Біле
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Квітень-2015

Важливі дати травня

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 годин

Травень-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 4
(1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих, 9 — День
Перемоги, 31 — Трійця))
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 13
Кількість робочих днів — 18
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 143 години
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1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих
(святкові дні).
3 — Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної
преси країн Африки, схваленою Організацією Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО)).
7 — останній день подання до органу державної
статистики:
9звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2015 року (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239).
8 — 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).
— День пам’яті та примирення (встановлено Указом Президента України від 24 березня 2015 р. №
169/2015 з метою гідного вшанування подвигу Українського народу та його визначного внеску у перемогу
Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні).
9 — День Перемоги (святковий день).
10 — День матері (щорічно відзначається у другу
неділю травня згідно з Указом Президента України від
10 травня 1999 р. № 489/99).
16 — День Європи (щорічно відзначається у третю
неділю травня згідно з Указом Президента України від
19 квітня 2003 р. № 339/2003).
18 — День боротьби за права кримськотатарського народу (встановлено Указом Президента України
від 16 травня 2014 р. № 472/2014).
20 — День банківських працівників (встановлено Указом Президента України від 6 березня 2004 р. № 316/2004).
24 — День слов’янської писемності і культури
(встановлено Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
28 — День прикордонника (встановлено Указом
Президента України від 25 травня 1992 р. № 308).
29 — Міжнародний день миротворців Організації
Об’єднаних Націй (в Україні встановлено згідно з Указом
Президента України від 30 квітня 2003 р. № 374/2003).
30 — День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження (щорічно відзначається в
останню суботу травня згідно з Указом Президента
України від 25 травня 1999 р. № 563/99).
31 — Трійця (релігійне свято і неробочий день, закріплений на законодавчому рівні).
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