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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Прийнято нову редакцію Закону «Про державну службу»
Верховна Рада України у грудні 2015 року нарешті
прийняла нову редакцію Закону «Про державну службу» (реєстр. № 2490) — за таке рішення проголосував 261 народний депутат.
Прийняття даного законопроекту дозволить запустити реформування держапарату, а також оптимізувати роботу структур центральних органів виконавчої
влади, місцевих адміністрацій та інших держорганів.
Законопроектом № 2490 передбачено, зокрема,
такі нововведення:
— конкурси на всі посади державної служби — державним службовцем можна буде стати винятково че-

рез конкурс (раніше конкурс теж був передбачений,
але не для всіх категорій посад);
— розділення політичних посад і посад державної
служби;
— збільшення зарплати та зменшення частки премій і доплат у структурі оплати праці державного
службовця;
— введення 3-х категорій посад, замість існуючих 7-ми;
— введення посади держсекретарів у міністерствах.
У разі підписання Президентом України Закон набуде чинності з 1 травня 2016 року.

Подовжено терміни подання Звітів з праці у січні 2016 року
Відповідно до наказу Державної служби статистики України (далі — Держстат) «Про перенесення робочих днів» від 26 листопада 2015 р. № 341
затверджено граничні терміни подання у січні 2016
року форм державних статистичних спостережень.
Зокрема, граничною датою подання до органів
статистики Звітів із праці за грудень 2015 року
(форма № 1-ПВ (місячна)) та за IV квартал 2015 року
(форма № 1-ПВ (квартальна)) є 11 січня 2016 року.
Нагадаємо, що на бланку відповідних форм останньою
датою подання визначено 7-ме число місяця за звітним
періодом — тобто термін подання зазначених звітів
подовжено у січні 2016 року до першого робочого дня
після 7-го числа (згідно з п. 5 ст. 254 Цивільного
кодексу України якщо останній день строку припадає
на вихідний, святковий або інший неробочий день,
що визначений відповідно до закону у місці вчинення
певної дії, днем закінчення строку є перший за ним
робочий день).
Також повідомляємо, що Держстат надав відповідь
на запит редакції газети «Консультант Кадровика» з
приводу роз’яснення ситуації щодо дати втрати
чинності наказом Держстату «Про затвердження форм
державних статистичних спостережень зі статистики
праці» від 7 серпня 2013 р. № 239 (далі — Наказ № 239)
та пп. 1.2. п. 1 наказу Держстату «Про затвердження
форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» від 5 серпня 2014 р. № 224 (далі — Наказ
№ 224) в частині форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці».
Нагадаємо, що відповідно до п. 1 наказу Держстату
«Про затвердження форм державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна)
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«Звіт із праці» від 21 липня 2015 р. № 172 (далі — Наказ
№ 172), нові форми звітів з праці вводяться в дію,
починаючи:
— зі звіту за січень 2016 року — форма № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці»;
— зі звіту за І квартал 2016 року — форма № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці».
Отже, звіт із праці за грудень 2015 року та звіт із
праці за IV квартал 2015 року мають складатися ще за
формами, затвердженими Наказом № 239 та Наказом
№ 224.
Водночас, у п. 5 Наказу № 172 було зазначено, що
Наказ № 239 та пп. 1.2. п. 1 Наказу № 224 (а, отже,
і затверджені ними форми звітів із праці) втрачають
чинність з 4 січня 2016 р..
Таким чином, було незрозуміло, за якими формами
слід подавати звіти з праці за грудень 2015 року та звіт
із праці за IV квартал 2015 року — адже на час
необхідності подання цих звітів нові форми відповідних
звітів ще не введені в дію, а старі — вже втрачають
свою чинність.
З огляду на викладене, редакція газети «Консультант Кадровика» запропонувала Держстату внести
зміни до п. 5 Наказу № 172, змінивши дату втрати
чинності Наказом № 239 та пп. 1.2. п. 1 Наказу № 224
з 4 січня 2016 р. на 1 лютого 2016 р..
У відповіді на вказаний запит Держстат однозначно
зазначив, що Звіти з праці за січень – грудень 2015
року потрібно подавати за формою № 1-ПВ (місячна), затвердженою Наказом № 239, та формою
№ 1-ПВ (квартальна), затвердженою Наказом № 224,
й пообіцяв внести відповідні зміни до Наказу № 172
щодо дати втрати чинності Наказом № 239 та
пп. 1.2. п. 1 Наказу № 224.
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Колективні договори:
від розроблення до укладання
Для задоволення інтересів як найманих працівників, так і роботодавців на підприємстві, в установі і організації (далі — підприємство) відповідно до чинного законодавства мають проводитися колективні переговори та укладатися колективні договори.
Але щоб їх правильно укладати, слід добре орієнтуватися у відповідних нормативноправових актах. Отож, наразі розглянемо основні вимоги до колективних договорів,
права та обов’язки сторін колективного договору, а також окремі види документів, які
оформлюються на різних етапах колективних переговорів та укладання колективних
договорів.

Нормативно-правова база
Основним законодавчим актом, який безпосередньо пов’язаний із системою колективнодоговірного регулювання, є Закон України «Про
колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-XII (далі — Закон № 3356), який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою
сприяння регулюванню трудових відносин та
соціально-економічних інтересів працівників
і роботодавців.
Крім цього, різні аспекти колективно-договірного регулювання розглядаються і у низці
інших нормативно-правових актів, а саме у:
— Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП), глава ІІ якого присвячена питанням сфери укладення, сторонам та змісту колективного
договору (статті 10 – 13), колективним переговорам та реєстрації колективного договору (статті
14 – 15), недійсності умов колективного договору (ст. 16), а також строку чинності колективного договору та контролю за його виконанням
(статті 17 – 20). Крім цього, у ст. 97 КЗпП зазначено ряд окремих питань, присвячених оплаті
праці, які можуть встановлюватися підприємствами самостійно у колективних договорах;
— Законі України «Про соціальний діалог» від
23 грудня 2010 р. № 2862-VI, який регулює різноманітні питання соціального діалогу в Україні, у тому числі порядок ведення колективних
переговорів на різних рівнях;
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— Законі України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)» від
3 березня 1998 р. № 137/98-ВР (далі — Закон
№ 137), який визначає правові і організаційні
засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії
сторін соціально-трудових відносин у процесі
врегулювання колективних трудових спорів
(конфліктів), що виникли між ними;
— Законі України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» від 15 вересня
1999 р. № 1045-XIV, який регулює різні питання
участі профспілкових органів у процесі колективних переговорів і під час укладання колективних договорів;
— Законі України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, окремі статті якого
присвяченні питанням встановлення підприємствами у колективному договорі форм і систем
оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних
сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розміру надбавок (ст. 15);
— Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, окремі статті якого присвячені вирішенню у колективних договорах питань надання відпусток (статті 7 – 8,
10);
— Господарському кодексі України, ст. 65 якого вказує на обов’язковість укладання колективних договорів;
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— Конвенції Міжнародної організації праці
(далі — МОП) «Про застосування принципів
права на організацію і на ведення колективних
переговорів» від 1 липня 1949 р. № 98, яка ратифікована Україною, та Рекомендації МОП «Щодо
колективних договорів» від 29 червня 1951 р.
№ 91 (розділ II, п. 2);
— постанові Кабінету Міністрів України «Про
порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних
договорів» від 13 лютого 2013 р. № 115 (далі —
Постанова № 115) тощо.
Різні питання практичного застосування
окремих норм і положень системи колективно-договірного регулювання, в тому числі й у
різних видах економічної діяльності, розглядаються також у деяких відомчих документах,
наприклад, у:
— листі Міністерства юстиції України «Щодо
обов’язковості укладення колективного договору
на підприємстві» від 5 квітня 2006 р. № 21-5-197;
— листі Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо обов’язковості укладення
колективних договорів і відповідальності за
їх відсутність» від 3 жовтня 2005 р. № 7825/0/
14-05/015-15;
— листі Міністерства соціальної політики
України «Про окремі питання колективно-договірного регулювання» від 31 липня 2013 р.
№ 8422/0/14-13/18;
— листі Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України «Щодо колективно-договірного
регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються» від 24 травня 2011 р. № 1/9-380 тощо.

Сторони та сфера укладення
Колективний договір укладається на основі
чинного законодавства та прийнятих сторонами договору зобов’язань з метою регулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин та узгодження інтересів працівників й
роботодавців.
Сторонами колективного договору є:
— роботодавець, з однієї сторони;
— профспілковий орган (один або кілька), а у
разі їх відсутності — представники, які обрані й
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уповноважені трудовим колективом, з іншої
сторони.
Колективні договори укладаються на підприємствах, які використовують найману працю
і мають права юридичної особи (незалежно від
форм власності й господарювання). Крім цього,
колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, в межах компетенції цих підрозділів. У випадку використання
найманої праці фізичною особою – підприємцем
укладати колективний договір не потрібно.
Колективний договір слід відрізняти від колективної угоди, сторонами якої є відповідні
об’єднання представників працівників і власників різних підприємств. Вони укладаються на:
— національному рівні (генеральні угоди);
— галузевому (міжгалузевому) рівні (галузеві (міжгалузеві) угоди);
— територіальному рівні (територіальні угоди).
Умови колективних угод є обов’язковими для
їх сторін і поширюються на ті підприємства, що
діють на відповідному рівні.

Право на ведення переговорів
Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів (угод) надається сторонам
соціального діалогу. Зокрема, від імені найманих працівників таке право надається:
— професійним спілкам;
— об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів;
— іншим представницьким організаціям працівників, наділеним трудовими колективами
відповідними повноваженнями (наприклад,
якщо на підприємстві відсутня профспілкова організація, право ведення колективних переговорів і укладання колективного договору надається
представникам, обраним на загальних зборах
трудового колективу).
Якщо на підприємстві діє кілька профспілок
чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів,
вони повинні сформувати на засадах пропорційності спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору. Якщо ж окрема профспілкова організація
відмовилася від участі у спільному представ-

№ 1 (109), 4 січня 2016

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ницькому органі, вона позбавляється права
представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.
Інколи також бувають випадки, коли різні представники у спільному представницькому органі
не можуть досягнути згоди зі всіх або окремих питань щодо ведення колективних переговорів та
укладання колективних договорів. У таких випадках на підприємстві загальні збори (конференція)
трудового колективу приймає найбільш прийнятний проект колективного договору і доручає
профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на
його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з
роботодавцем. У подальшому (після укладення
колективного договору) його положення поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами професійної
спілки, які представляли інтереси працівників під
час колективних переговорів, чи ні.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: ведення переговорів та
укладення колективних договорів (угод) від імені
працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями (ч. 2 ст. 6 Закону № 3356).
Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів від імені роботодавця надається відповідно до статуту підприємства або
за окремим рішенням роботодавця, підтвердженим відповідним документом. Наприклад, таке
право може бути надано відповідним наказом директору або іншому керівнику підприємства. При
цьому у випадку, коли інтереси найманих працівників представляє профспілковий орган, інтереси
роботодавця не можуть представляти особи, які є
членами виборного органу цієї профспілки.

Підготовка до укладання
Відповідно до ст. 17 КЗпП, на новоствореному підприємстві колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін:
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— у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено
реєстрацію;
— після рішення про заснування підприємства — у разі якщо не передбачено його реєстрацію.

На тих підприємствах, де раніше вже було укладено колективний договір, переговори щодо укладення нового колективного договору може розпочати будь-яка зі сторін, але не раніше, аніж за
три місяці до закінчення строку дії попереднього
колективного договору або у строки, визначені
в самому договорі (ч. 2 ст. 10 Закону № 3356).
Після проявлення ініціативи щодо укладення
колективного договору однією із його сторін,
починається процес ведення колективних переговорів, який має завершитися укладанням договору. Та сторона, яка ініціювала початок переговорів щодо укладення колективного
договору, має письмово повідомити про це
іншу сторону, яка, у свою чергу, повинна розпочати переговори протягом семи днів. У більшості випадків ініціатором переговорів виступає
профспілкова організація підприємства, яка, як
правило, приймає з цього приводу відповідну постанову та інформує про свою ініціативу роботодавця (бланки витягу з такої постанови профспілки та повідомлення ви знайдете у Зразку 1
та Зразку 2 — їх можна просто заповнити, а
можна ще й доповнити певними положеннями).
Після цього сторони домовляються про порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору, що оформляється відповідним протоколом.
Далі з представників обох сторін створюється
робоча комісія для безпосереднього ведення
переговорів і розробки проекту колективного
договору, що оформлюється відповідним наказом. Особи, які беруть участь у роботі комісії та
переговорах як представники сторін, а також
фахівці, які запрошуються комісією для участі в
її роботі в якості експертів з окремих питань,
звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку. Усі витрати, пов’язані
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Зразок 1
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
_________________________________________________________________________________
(назва профспілки)

_________________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
Витяг із постанови
«__» ________ 201___ р.

№ ______

СЛУХАЛИ:
Про ініціювання колективних переговорів щодо розробки і укладення нового колективного договору на ____ рік (роки).
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до сторони власника (його повноважного представника) із пропозицією
розпочати колективні переговори щодо розробки й укладення нового колективного договору на ____ рік (роки).
2. Для ведення колективних переговорів щодо розробки проекту колективного договору
делегувати до складу спільної робочої комісії та надати для цього повноваження таким представникам:
2.1. __________________________________________________________________________ ,
2.2. __________________________________________________________________________ ,
2.3. __________________________________________________________________________ ,
3. Голові профспілкового комітету _____ (прізвище, ініціали) ______ направити стороні
власника (його повноважному представнику) у строк до «__» _________ 201__ р. письмове
повідомлення про початок колективних переговорів та запропонувати (можливі пропозиції):
3.1. розпочати переговори в строк до «__» _________ 201__ р. і провести загальні збори
(конференцію) трудового колективу «__» _________ 201__ р. (якщо проводитиметься конференція, необхідно визначити кількість делегатів);
3.2. підготувати в строк до «__» _________ 201__ р. наказ, узгоджений із профспілковим
комітетом, про створення робочої комісії для ведення колективних переговорів і розробки
колективного договору, про звільнення від основної роботи зі збереженням середньої заробітної плати працівників підприємства (установи, організації), делегованих профспілковим комітетом до складу робочої комісії на період ведення колективних переговорів;
3.3. надати профспілковому комітету в строк до «__» __________ 201__ р. інформацію
про фінансово-економічну діяльність підприємства (конкретизувати), необхідну для ведення
колективних переговорів і розробки проекту колективного договору;
3.4. спільно розробити порядок (регламент) засідань робочої комісії з ведення колективних переговорів.
4. Організувати роботу щодо обговорення трудовими колективами структурних підрозділів змісту проекту колективного договору й узагальнення їхніх вимог і пропозицій.
5. Забезпечити інформування працівників підприємства (установи, організації) про хід
колективних переговорів (для цього можна скористатися засобами комунікації підприємства,
наприклад, корпоративним виданням, інтернет-сайтом, інформаційними дошками тощо).

Голова профспілкового комітету

____________
(підпис)

8

_________________________
(ініціали, прізвище)

№ 1 (109), 4 січня 2016

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Зразок 2
Первинна організація профспілки
_________________________________________________________________________________
(назва профспілки)

_________________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

Профспілковий комітет
Керівнику
______________________________________
(назва підприємства)
«___» ____________ 201__ р. № _______
______________________________________
(прізвище, ініціали)

Шановний _______________________!
Відповідно до повноважень профспілок та їх організацій, визначених Кодексом законів
про працю України, і у зв’язку із закінченням «___» ____________ 201__ р. терміну дії колективного договору, що був укладений на ______ рік (роки), а також згідно зі статтею 10
Закону України «Про колективні договори і угоди», повідомляємо Вас про початок переговорів з укладення нового колективного договору.
Згідно зі статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
постановою профспілкового комітету прийнято рішення про:
— укладення нового колективного договору на ______ рік (роки);
— створення робочої комісії для ведення переговорів з рівної кількості повноважних
представників по ______ осіб від кожної зі сторін;
— делегування до складу робочої комісії повноважних представників від профспілкової
сторони для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору:
________________________________________________________________________________ ;
(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________ ;
(прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________ .
(прізвище, ініціали)

Профспілковий комітет пропонує:
1. Розпочати переговори з ____________ і провести їх у термін до ____________.
2. Затвердити на першій зустрічі повноважних представників сторін склад робочої комісії
та порядок (регламент) її роботи. Визначити структуру проекту колективного договору і затвердити графік розробки його розділів. Визначити гарантії і компенсації на період переговорів особам, які будуть брати в них участь.
3. Загальні збори (конференцію) трудового колективу провести у термін до __________
(місяці).
Просимо до початку переговорів підтвердити свої повноваження на ведення переговорів
і укладення колективного договору.
Додаток: витяг із постанови профспілкового комітету від «___» ____________ 201__ р.
№ ________.
Голова профспілкового комітету

________________
(підпис)
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з участю у переговорах і підготовкою проекту
колективного договору, компенсуються згідно
з чинним законодавством про працю та колективним договором.
У ході своєї роботи робоча комісія готує проект
колективного договору з врахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових
колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і приймає рішення, яке оформляється
відповідним протоколом.
У випадку наявності розбіжностей між представниками сторін колективних переговорів

щодо розробки проекту колективного договору,
для врегулювання цих розбіжностей сторони використовують примирні процедури. Зокрема,
у випадку відсутності згоди щодо підготовки
проекту колективного договору з незалежних від
сторін причин, складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані
пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів. Для підготовки відповідного наказу та протоколів ви можете використати
форми, наведені у Зразку 3, Зразку 4 та Зразку 5.
Зразок 3

________________________________________________________________________________
(назва підприємства)

НАКАЗ
«__» _______________201_р.

№ ______

Про організацію і проведення
колективних переговорів
і укладення колективного
договору на _________ рік
Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» та письмовим повідомленням (лист від ____________ № ______) профспілкового комітету первинної профспілкової
організації профспілки (назва профспілки) ,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати колективні переговори щодо укладення колективного договору на _____ рік.
2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів щодо розробки
колективного договору у складі __________ осіб із рівним представництвом від сторін:
— від найманих працівників (згідно з постановою профкому від __________ № _____):
_________________________
_________________
____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)

— від адміністрації:
____________________________
(місце роботи)

____________________________
(місце роботи)

____________________________
(місце роботи)

(місце роботи)

_________________________
(місце роботи)

_________________________
(місце роботи)

________________________

(посада, професія)

_________________
(посада, професія)

_________________
(посада, професія)

________________

(посада, професія)

(посада, професія)

________________________

________________

(посада, професія)

(посада, професія)

________________________

________________

(посада, професія)

(посада, професія)

3. Визначити:
3.1. Місцем проведення засідання робочої комісії кімнату № (зазначити конкретно).
3.2. Днем засідання робочої комісії, як правило, кожний (вказати конкретно день тижня).
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Зразок 3. Закінчення
4. Перше засідання робочої комісії провести (дата) з таким порядком денним:
— обрання голови комісії і його заступника;
— затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії;
— затвердження структури проекту колективного договору;
— затвердження графіка розробки розділів проекту колективного договору.
5. Надати членам робочої комісії від профспілкової сторони інформацію, необхідну для
ведення колективних переговорів і розробки проекту колективного договору:
(назвати
керівників відділів і служб й вказати, яку інформацію вони повинні надати для ведення
колективних переговорів і розробки проекту колективного договору. Наприклад: головному
бухгалтеру Коваленко Р. І. — бюджет підприємства за 2015 рік, фонд оплати праці, у т. ч.
посадові оклади, надбавки, премії, доплати тощо).
6.
(зазначити посаду) організувати організаційне і матеріально-технічне забезпечення засідань робочої комісії.
7. Підготовлений робочою комісією проект колективного договору винести на обговорення сторін переговорів до (вказати термін) .
8. Провести загальні збори (конференцію) трудового колективу
(дата) (якщо проводиться конференція, визначити кількість делегатів) .
_______________ _________________________

Директор

підпис

Погоджено із профспілковим комітетом

ініціали, прізвище

_______________ _________________________
підпис

ініціали, прізвище

_____________________
(дата)

Зразок 4
ПРОТОКОЛ №___
роботи комісії з ведення переговорів
Дата: _________
Час роботи: з _____ до _______
У переговорах брали участь:
Члени комісії: _________________________________________________________________
Запрошені особи: ______________________________________________________________
Питання, яке розглядається: ____________________________________________________
Згоди досягнуто з _____________________________________________________________
Розбіжності:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
Рішення: _____________________________________________________________________
Пропозиції:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
Дата наступної зустрічі: ________________________________________________________
Питання, які будуть розглядатися: _______________________________________________
Підписи: ______________________________________________________________________
Секретар: _____________________________________________________________________
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Зразок 5
Протокол
розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору
________________________________________________________________________________
(назва підприємства)

на 201___– 201__ роки
1. Сторони колективного договору вході колективних переговорів не дійшли згоди з таких питань:
Позиція сторони власника

Позиція профспілкового комітету

Викладаються редакції неузгоджених положень колективного договору та позиції
кожної зі сторін стосовно цих положень з відповідною аргументацією
2. З метою врегулювання розбіжностей сторони домовилися вжити наступних
заходів: ______________________________________________________________________
(викладається зміст заходів, визначаються терміни їх реалізації та відповідальні посадові особи)

Від сторони власника
_____________________________________

Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди звертаються до
посередника, обраного сторонами. Примирна
комісія або посередник у термін до семи днів
розглядає протокол розбіжностей і виносить
рекомендації щодо суті спору. У разі недосягнення згоди між сторонами відносно внесення
рекомендації допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить
законодавству України. Зокрема, зазначені питання детально регулюються Законом № 137.
Для підтримки своїх вимог під час проведення
переговорів щодо розробки, укладення чи зміни
колективного договору профспілки, інші уповноважені працівниками органи можуть проводити у встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації.

Обговорення та затвердження
У випадку позитивного закінчення колективних переговорів та успішної розробки проекту
колективного договору, він передається на обговорення трудового колективу. Таке обговорення може здійснюватися на зборах працівни-
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Від профспілкового комітету
____________________________________

ків у структурних підрозділах підприємства, в
окремих первинних профспілкових організаціях
і профгрупах, шляхом розповсюдження надрукованого проекту серед працівників тощо.
При цьому роботодавцем має бути забезпечена можливість ознайомлення з проектом колективного договору кожним працівником
підприємства. Для цього роботодавець надає
профспілкам або іншим представникам трудового колективу необхідні засоби інформації, зв’язку, розмножувальну техніку, приміщення тощо.
Пропозиції працівників щодо проекту колективного договору після його обговорення надаються робочій комісії, яка їх обробляє та приймає рішення щодо можливості та доцільності їх
прийняття, та у разі необхідності вносить відповідні зміни та доповнення до проекту колективного договору.
Остаточний варіант проекту колективного
договору для його обговорення та прийняття
виноситься на загальні збори (конференцію)
трудового колективу. При цьому конференція
представників трудового колективу є правомочною якщо в ній беруть участь не менше
2/3 представників трудового колективу, обраних делегатами на конференцію. У випадку
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відхилення загальними зборами (конференцією)
проекту договору або його окремих положень —
сторони колективних переговорів поновлюють
переговори для врахування відповідних пропозицій (зауважень) зазначених зборів, які мають
продовжуватися не більше 10 днів і у ході яких
має бути знайдене необхідне вирішення відповідних проблем.
У випадку остаточного схвалення загальними
зборами (конференцією) трудового колективу
проекту колективного договору, він протягом
п’яти днів з моменту його схвалення (або в інші
строки, встановлені зборами (конференцією) трудового колективу) підписується уповноваженими
представниками сторін колективних переговорів.

Зміст і структура
колективного договору
Згідно зі ст. 13 КЗпП і ст. 7 Закону № 3356
зміст колективного договору визначається його
сторонами в межах їх компетенції і має відбивати взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних
відносин, а саме щодо:
— зміни в організації виробництва і праці;
— забезпечення продуктивної зайнятості;
— нормування і оплати праці, встановлення
форми, системи, розмірів заробітної плати та
інших видів трудових виплат (доплат, надбавок,
премій та ін.);
— встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
— участі трудового колективу у формуванні,
розподілі і використанні прибутку підприємства
(якщо це передбачено статутом);
— режиму роботи, тривалості робочого часу і
відпочинку;
— умов і охорони праці;
— забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації
оздоровлення і відпочинку працівників;
— гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
— умов регулювання фондів оплати праці та
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
— забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;
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— заборони дискримінації.
Зазначені зобов’язання не мають призводити
до погіршення тих умов праці, які вже встановлені чинним законодавством або відповідними
колективними угодами, а можуть тільки додатково покращувати порівняно з чинним законодавством (а також у його межах) і угодами гарантії або соціально-побутові пільги.
Залежно від специфіки конкретного підприємства (виду його економічної діяльності, розміру,
фінансово-економічного стану, використовуваних технологій тощо) конкретне визначення і деталізація зазначених зобов’язань у колективному
договорі може бути різними. Наприклад, на підприємстві вугільної або хімічної промисловості,
де використовуються технології з підвищеною
небезпекою для працівників, питання охорони
праці у колективному договорі можуть зазначатися значно детальніше, ніж у консалтинговій
фірмі, де для працівників більш притаманна
робота «офісного» (канцелярського) характеру.
Або на великому підприємстві із значною кількістю персоналу та його професійно-кваліфікаційною диференціацію питання співвідношень
посадових окладів, тарифних сіток та інших умов
оплати праці, а також диференціації відпусток у
колективному договорі можуть значно детальніше розглядатися ніж, скажімо на невеликому
підприємстві з вузькою спеціалізацію та однорідним професійним складом його працівників.
Конкретна структура колективно договору
(найменування його розділів, підрозділів) чинним законодавством чітко не визначена, але
вона повинна більш-менш логічно відбивати перелічені вище зобов’язання. Також, як правило,
колективний договір повинен мати розділи, зазначені у Таблиці.
Колективний договір може бути доповнений
додатками, оформленими у вигляді відповідних
документів, які в загальній формі можуть згадуватися у тексті колективного договору, наприклад, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про проведення атестації
працівників, Положення про оплату праці, Список виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, Перелік
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Таблиця
Розділ
1. Загальні
положення.

2. Господарська
діяльність та
управління
підприємством.
Взаємодія сторін.

3. Забезпечення
зайнятості. Трудові
відносини. Режим
праці та відпочинку.
4. Оплата праці,
підвищення рівня
доходів працівників.
Нормування праці.

5. Охорона праці.

6. Соціально-трудові
пільги і гарантії,
соціально-побутове,
медичне обслуговування, організація
відпочинку.

7. Гарантії діяльності
профспілкової організації.
8. Контроль за виконанням колективного договору.
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Зміст
У цьому розділі, зокрема, визначаються:
— статус і повноваження сторін колективного договору;
— посилання на колективні угоди вищого рівня, які вже містять відповідні мінімальні гарантії та є основою
для укладення колективного договору на підприємстві;
— термін набуття чинності та закінчення колективного договору, а також терміни початку колективних
переговорів щодо укладення нового колективного договору;
— порядок внесення змін і доповнень до колективного договору;
— порядок ознайомлення працівників підприємства із змістом колективного договору та їх інформування
про хід реалізації колективного договору.
2.1. Сторони домовилися, що:
— визначення основних напрямків, планування виробництва, організація господарської, економічної,
фінансової діяльності, управління підприємством здійснюється роботодавцем згідно зі Статутом
підприємства …
2.2. Роботодавець (адміністрація підприємства) зобов’язується:
— розглядати подання і пропозиції профкому щодо виробничих, економічних питань, трудових відносин,
зайнятості, оплати праці, умов і охорони праці, соціального захисту та інших питань, що є предметом
колективного договору і Галузевої угоди, надавати аргументовану відповідь не пізніше як через 10 днів після
їх надходження …
2.3. Профком (трудовий колектив) зобов’язується:
— сприяти розвитку та ефективності виробництва, зміцненню трудової дисципліни, удосконаленню
нормування та підвищення продуктивності праці, запровадженню нової техніки і технологій …
2.4. Сторони зобов’язуються:
— домагатися вирішення всіх розбіжностей шляхом переговорів і консультацій, примирних процедур, що
проводитимуться протягом двох тижнів з дня звернення чи подання іншої сторони …
3.1. Сторони домовилися, що:
— звільнення працівників підприємства у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається
лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на
підприємстві …
4.1. Сторони домовилися, що:
— відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам лише у випадках,
передбачених законодавством …
4.2. Роботодавець зобов’язується:
— при підписанні трудового договору із працівниками підприємства доводити до їх відома розмір, порядок
і термін виплати заробітної плати умови, згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати …
5.1. Сторони зобов’язуються:
— розробити і здійснювати комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища …
5.2. Роботодавець зобов’язується:
— забезпечити працівників питною водою (установити апарат для розливання холодної питної води) для профілактики порушень водно-сольового балансу тих працівників, хто працює в умовах мікроклімату, що нагрівається (згідно з Переліком, який наводиться у Додатку 4 до цього договору) …
6.1. Для працівників підприємства встановлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії,
компенсації і пільги:
— компенсація за використання особистого транспорту (зазначити розмір та умови надання);
— гарантії забезпечення засобами індивідуального захисту працівників служб охорони і безпеки (навести
перелік засобів індивідуального захисту);
— додаткові пільги для окремих категорій працівників (вказати додаткові пільги та категорії працівників, яким
вони надаються) …
6.2. Роботодавець гарантує:
— надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних та місцевих органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без
здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати чи інших безпідставних санкцій …
7.1. Роботодавець гарантує:
— свободу організації діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу …
8.1. Контроль за виконанням договору здійснюється: безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними
представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі).
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професій і посад із шкідливими умовами праці,
що дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день (одержання молока або інших
рівноцінних продуктів тощо), Перелік посад
працівників із ненормованим робочим днем,
яким надається додаткова відпустка тощо.

Реєстрація та набрання чинності
Відповідно до ст. 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими
органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Порядок такої
реєстрації затверджено Постановою № 115.
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Так, сторони колективного договору подають
на реєстрацію договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості сторін договору та копію договору.
Реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження
договору до реєструючого органу. Під час реєстрації реєструючий орган на титульній або
першій сторінці кожного примірника договору і
копії робить відповідний напис (його форма наведена у Зразку 6) та вносить відповідний запис
до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.
Зразок 6

НАПИС
про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої),
територіальної угоди, колективного договору
Зареєстровано _________________________________________________________________
(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер ___________ від _____ ____________________________ 20__ року
Рекомендації реєструючого органу ______________________________________________
(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа
реєструючого органу

_________________

________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

У разі прийняття змін і доповнень до колективного договору (угоди), вони також підлягають
повідомній реєстрації у зазначеному порядку.
Зверніть увагу, що хоча для колективних договорів (угод) і передбачена повідомна реєстрація, але вони набирають чинності не з
дати їх реєстрації, а з дня його підписання
представниками сторін або з дня, зазначеного у самому колективному договорі (угоді).
Після закінчення терміну дії, колективний договір (угода) продовжує діяти до того часу, поки
сторони не укладуть новий або не переглянуть
чинний договір, якщо інше не передбачено договором.
У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом терміну,
на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника
підприємства чинність колективного договору
зберігається протягом терміну його дії, але не
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більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства
колективний договір діє протягом усього терміну проведення ліквідації.
Зауважимо, що у разі необхідності протягом дії
колективного договору до нього можуть бути внесені зміни і доповнення за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному у самому колективному договорі. Якщо ж одна зі сторін вважає за
неможливе подальше виконання умов колективного договору, то вона повинна письмово повідомити про це іншу сторону, де зазначити причину
розриву договору або зміни окремих положень та
розпочати переговори з іншою стороною відносно цього питання у визначений термін.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
15
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Правила внутрішнього
трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР) — це організаційний
документ, який розробляється і затверджується майже на кожному підприємстві,
установі, організації (далі — підприємство) незалежно від форми власності. Час від
часу, здебільшого на початку нового року, до ПВТР можуть вноситися як певні зміни,
так і доповнення. Наразі допоможемо кадровику, якому доручено взяти участь у такій
роботі, правильно зорієнтуватися у відповідних питаннях щодо розробки, затвердження, оформлення та зміни зазначеного документа.

Правовий статус ПВТР
Для правильної розробки та затвердження
ПВТР перш за все слід правильно розуміти правовий статус цього документа. Відповідно до
чинного законодавства ПВТР — це локальний
нормативний акт, який регулює організаційноправові аспекти трудових відносин між роботодавцем та найманими працівниками у період їх
роботи на певному підприємстві. Обов’язкова
наявність на підприємстві ПВТР, передбачена,
насамперед, Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), який також регулює і деякі
питання їх застосування. Наприклад, у відповідних статтях КЗпП передбачено наступне:
— ч. 1 ст. 21 — працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядкові;
— п. 2 ст. 29 — до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити
працівника з ПВТР та колективним договором;
— п. 3 ст. 40 — трудовий договір, укладений
на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках
систематичного невиконання працівником без
поважних причин обов’язків, покладених на
нього трудовим договором або ПВТР, якщо до
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
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— ч. 1 ст. 52 — при п’ятиденному робочому
тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається ПВТР або графіками змінності, які
затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства з додержанням установленої тривалості робочого тижня;
— ст. 57 — час початку і закінчення щоденної
роботи (зміни) передбачається ПВТР і графіками змінності відповідно до законодавством;
— ч. 1 ст. 58 — при змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку,
встановленому ПВТР;
— ч. 2 ст. 66 — час початку і закінчення перерви встановлюється ПВТР;
— ст. 142 — трудовий розпорядок на підприємствах визначається ПВТР, які затверджуються трудовими колективами за поданням
власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил;
— ст. 143 — до працівників підприємств можуть застосовуватись будь-які заохочення, що
містяться в затверджених трудовими колективами ПВТР тощо.
Зауважимо, що у деяких випадках окремі питання, які, як правило, регулюються ПВТР, можуть регулюватися й іншими нормативноправовими актами. Так, у згаданій вище ст. 142
КЗпП встановлено, що у деяких галузях народ-
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ного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну. Наприклад, в Україні діють такі відповідні
нормативно-правові акти:
— Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 26 січня 1993 р. № 55;
— Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних
служб, затверджений постановою КМУ від
12 жовтня 2000 р. № 1540;
— Дисциплінарний статут органів внутрішніх
справ, затверджений Законом України від
22 лютого 2006 р. № 3460-IV, тощо.
Також у ст. 142 КЗпП зазначено, що ПВТР затверджуються на основі «типових правил».
В Україні до цього часу є чинними Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного
комітету СРСР з праці і соціальних питань та
узгоджені з ВЦРПС від 20 липня 1984 р. № 213
(далі — Типові правила). Разом з тим, оскільки
з часу прийняття зазначених Типових правил
відбулись певні зміни у трудовому законодавстві України, зазначені Типові правила слід використовувати тільки у частині, яка не суперечить чинному законодавству.
На основі Типових правил міністерства і відомства за згодою з профспілковими органами
затверджують галузеві правила внутрішнього
трудового розпорядку, які відображають особливості відповідних видів економічної діяльності (наприклад, Типові правила внутрішнього
розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені
наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455).
Також фахівцями Міністерства праці та соціальної політики України і Федерації профспілок України на виконання Генеральної угоди
між КМУ, Конфедерації роботодавців України
та Федерації профспілок України на 1999 —
2000 роки було розроблено Зразок Правил внутрішнього трудового розпорядку (далі — Зразок
Правил). Однак, подальшими Генеральними
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угодами було прийнято рішення прийняти та
затвердити зазначений Зразок після прийняття
нового Трудового кодексу України. Відповідно,
Зразок Правил можна використовувати тільки
у якості певного орієнтира під час розробки
ПВТР на конкретному підприємстві і тільки у
частині, що не суперечить на час розробки чинній редакції КЗпП.

Структура та зміст
Структура та зміст ПВТР, які розробляються
на конкретному підприємстві, має враховувати
відповідні положення КЗпП, Типових правил,
можливих інших нормативно-правових актів, а
також (в ідеальному варіанті) максимально відображати всі індивідуальні особливості конкретного підприємства, наприклад, його організаційну структуру, графіки і режими роботи,
принципи, порядок та процедури оформлення
всіх етапів взаємовідносин між роботодавцем та
працівниками тощо. З врахуванням зазначеного, структура та зміст ПВТР можуть мати, наприклад, наступний вигляд.
Розділ 1. Загальні положення.
Зазначаються підстави та мета розроблення
ПВТР, їх сфера регулювання, коло осіб, на яких
вони поширюються тощо. Також можна визначити відповідні терміни (поняття), які використовуються у ПВТР (наприклад, «роботодавець»,
«адміністрація підприємства», «персонал», «робоче місце» тощо). Можна вказати принципи,
на яких базується організація трудової діяльності на підприємстві, наприклад, законність, соціальна захищеність персоналу, рівні можливості
для розвитку кар’єри, стабільність кадрів тощо.
Розділ 2. Порядок прийняття на роботу та
звільнення працівників.
Стисло викладаються норми КЗпП (глави ІІІ
та ІІІ-А) щодо укладання, припинення та розірвання трудового договору, випробування при
прийнятті на роботу, гарантій зайнятості вивільнюваних працівників тощо. Також наводиться перелік документів, які надаються працівником під час прийняття на роботу, може
передбачатися порядок проходження працівниками попередніх медичних оглядів, конкурсного
відбору на вакантні посади тощо. Також можуть
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бути передбачені й деякі процедури, які не встановлені чинним законодавством, але і не заборонені ним, наприклад, порядок оформлення
так званих «обхідних листків» під час звільнення.
При цьому слід пам’ятати, що недотримання зазначеного порядку не може бути підставою для
порушення норм чинного законодавства щодо
звільнення (наприклад, затримання видачі трудової книжки чи або розрахунку із працівником),
але це може бути підставою для притягнення
працівника до дисциплінарної відповідальності
(наприклад, позбавлення премії).
Розділ 3. Основні обов’язки працівників.
Може містити такі обов’язки загального характеру як особисте виконання обов’язків, які передбачені ПВТР (інструкціями з охорони праці, посадовими інструкціями тощо), своєчасне виконання
наказів (розпоряджень, доручень) роботодавця
(свого безпосереднього керівника), ефективне і
бережливе використання обладнання (інструментів, техніки), заощадження ресурсів підприємства,
нерозголошення комерційної таємниці, підтримання доброзичливих відносин з колегами, дотримання норм етики і правил ділового етикету тощо.
Доречно також вказати, де має бути працівник на
початку робочої зміни, протягом робочого дня
тощо, а також які відповідні процедури він має
виконувати до початку роботи та після її закінчення (наприклад, одягнути/зняти спецодяг, розписатися, отримати/здати перепустку тощо).
Розділ 4. Основні обов’язки роботодавця.
Стисло викладаються відповідні норми КЗпП
(ст. 29, ст. 141, глава ХІ тощо). Зокрема, прописуються такі обов’язки, як дотримання законодавства про працю, інструктаж працівника перед
початком роботи, визначення йому робочого
місця, видача заробітної плати працівнику у
встановлені строки (також іноді у встановленому місці). Крім того, вказуються обов’язки з охорони праці: видача спеціального одягу та засобів
індивідуального захисту (молока, лікувальнопрофілактичного харчування), організація медичних оглядів, відшкодування шкоди у разі
ушкодження здоров’я і т. і..
Розділ 5. Права працівників.
Передбачаються права на отримання заробітної плати залежно від посади, кваліфікації, ста-
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жу роботи, просування по службі відповідно до
законодавства, здорові, безпечні та належні
умови праці, соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства тощо.
Розділ 6. Права роботодавця.
Прописуються такі права, як вимагання від
працівників дотримання положень ПВТР, посадових інструкцій, вживання необхідних заходів
щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності, вживання заходів матеріального та морального заохочення і т. і..
Розділ 7. Робочий час та час відпочинку.
Викладаються норми глав ІV та V КЗпП, зокрема може вказуватися, що нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40
годин на місяць, та/або може вказуватися менша тривалість робочого часу для певних категорій працівників відповідно до колективного
договору. Також, згідно з законодавством, вказується скорочена тривалість робочого часу для
працівників на роботах зі шкідливими умовами
праці, неповнолітніх тощо. Зазначається час перерви для відпочинку (харчування) із зазначенням, що час перерви використовується
працівниками на свій розсуд. Також можуть зазначатися особливості робочого часу для окремих структурних підрозділів, змін, бригад тощо.
Крім того, за доцільності може бути передбачена можливість встановлення на прохання працівників індивідуальних графіків роботи (за
сімейними обставинами, через специфіку розкладу руху транспорту тощо). Також містяться
положення щодо вихідних (святкових, неробочих) днів. За необхідності встановлюється порядок організації чергування керівних працівників та окремих фахівців у неробочі дні. У цьому
ж розділі може бути регламентований порядок
надання різних видів відпусток, складання графіків тощо.
Розділ 8. Заохочення за успіхи у роботі.
Зазначаються заходи заохочення та підстави
(порядок) для їх застосування.
Розділ 9. Відповідальність працівників за
порушення ПВТР.
Зазначаються заходи дисциплінарного стягнення (догана, звільнення) відповідно до законодавства (ст. 147 КЗпП, інші нормативно-пра-
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вові акти, статути, положення про дисципліну
для окремих категорій працівників), порядок їх
накладення, оскарження та зняття (статті 148 –
151 КЗпП). Крім того, можуть безпосередньо зазначатися різні види дисциплінарного впливу та
порядок їх застосування (позбавлення премій,
надбавок, почесних звань тощо) або можуть бути
посилання на відповідні інші локальні нормативні акти з відповідних питань.
Як вбачається з наведеного, структура ПВТР
практично може повторювати назви окремих
розділів КЗпП, а також посадових (робочих) інструкцій працівників. Тому для уникнення «нагромадження» (занадто великого обсягу) змісту
ПВТР, вимоги КЗпП та інших відповідних нормативних документів доречно викладати стисло і без зайвої деталізації, з посиланням на відповідні норми законодавства там, де це доречно.
Але ті норми ПВТР, які відбивають індивідуальні
особливості конкретного підприємства, слід
прописувати детально, чітко і зрозуміло, щоб не
було можливостей для їх двоякого тлумачення.
Також у ПВТР доречно викладати ті положення,
які є спільними для всіх категорій працівників
(або їх окремих груп) і які не повторюються в
інших локальних актах підприємства (колективному договорі, положеннях про структурні
підрозділи, посадових інструкціях тощо).

Послідовність дій
На цей час порядок розробки та затвердження ПВТР детально не унормовано, але у ст. 142
КЗпП зазначено, що ПВТР затверджуються трудовими колективами за поданням власника або
уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових
правил. Якщо на підприємстві відсутня профспілкова організація, то у процесі розробки і затвердження ПВТР може брати участь й інший
уповноважений представницький орган (представник) трудового колективу. З врахуванням
зазначеного процес розробки та затвердження
ПВТР може бути розподілений на такі етапи:
1. Розробка проекту ПВТР роботодавцем.
Розробка проекту ПВТР доручається одному
або групі досвідчених фахівців з відповідних пи-
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тань (кадровикам, юрисконсультам, економістам, інженерам з охорони праці, керівникам
окремих служб або структурних підрозділів
тощо).
2. Подання проекту ПВТР на узгодження
представницьким органом трудового колективу.
Після розробки проекту він передається на
узгодження представницькому органу разом з
відповідним супровідним листом, в якому пропонується протягом певного строку розглянути
проект ПВТР, надати аргументи (пропозиції)
з боку трудового колективу у разі незгоди з
проектом або його окремими положеннями, запропонувати свої варіанти із спірних питань та/
або подати інші зауваження роботодавцю. Якщо
на підприємстві на час розробки проекту ПВТР
відсутній представницький орган трудового колективу, то до початку другого етапу він має
бути обраний у встановленому порядку.
3. Вивчення і обговорення проекту ПВТР у
трудовому колективі.
Представницький орган трудового колективу
(профспілковий комітет) організовує вивчення
і обговорення проекту ПВТР працівниками підприємства на відповідних зборах, конференціях
тощо із залученням, за необхідності, відповідних фахівців з доречних питань. У процесі обговорення проекту формулюються відповідні
зауваження (за наявності), зміни, доповнення,
аргументи тощо. Результати розгляду проекту
ПВТР із зазначеними формулюваннями, у тому
числі з посиланням (за необхідності) на відповідні норми законодавства, відбиваються у відповідному документі, наприклад, протоколі засідання представницького органу.
4. Прийняття узгодженого варіанту проекту ПВТР.
Роботодавцем організується спільне з представницьким органом обговорення проекту
ПВТР та результатів попереднього його розгляду
у трудовому колективі. За результатами цього
обговорення розробляється узгоджений варіант
проекту ПВТР, узгодження якого оформлюється
протоколом відповідної наради — наприклад,
засідання профспілкового комітету (форму такого протоколу ви знайдете у Зразку 1).
19

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Зразок 1
Протокол
засідання профспілкового комітету
___________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

«___»__________20_____р.

№________

Присутні члени профспілкового комітету: _____________________________________
___________________________________________________________________________
(прізвища, ініціали)

Запрошені: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, посада)

Головував на засіданні ______________________________________, голова профкому
(прізвища, ініціали)

Порядок денний
1. Про погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку.
Слухали:_________________, директора підприємства, який запропонував розглянути
(прізвища, ініціали)

проект Правил внутрішнього трудового розпорядку та ознайомив присутніх із основними
положеннями документу.
Виступили члени профкому: ________________________________________________,
(прізвища, ініціали)

які внесли пропозицію погодитись із запропонованим текстом проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку __________________________________________________________
(найменування підприємства)

Постановили:
1. Погодитися з текстом Правил внутрішнього трудового розпорядку
________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

(якщо були зауваження, пропозиції — обов’язково відзначити та поставити на голосування)
2. Винести Правила внутрішнього трудового розпорядку на розгляд загальних зборів
трудового колективу підприємства (вказати дату, час та місце проведення).
3. Доручити голові профкому учинити підпис погодження у Правилах внутрішнього трудового розпорядку школи після затвердження їх на загальних зборах трудового колективу.
4. Рекомендувати адміністрації підприємства «Правила внутрішнього трудового розпорядку» помістити в доступному місці для вільного користування.
Результати голосування:
«за» ________чол.
«проти» _______ чол.
«утримались»_______ чол.
Голова профкому _________________
(підпис)

5. Доведення до відома працівників угодженого проекту ПВТР.
Залежно від організаційної структури та
штатної чисельності працівників підприємства,
наявності відповідних засобів внутрішньої комунікації (інформаційні табло, бібліотеки підприємства, корпоративні газети, сайти, розмно-
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жувальна техніка тощо) узгоджений проект
ПВТР доводиться до відома кожного працівника
підприємства.
6. Затвердження ПВТР.
Після ознайомлення всіх працівників підприємства з узгодженим проектом ПВТР та
його додаткового обговорення у колективі
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підприємства (структурних підрозділах), він
представляється на затвердження на зборах
трудового колективу. У процесі обговорення
узгодженого проекту ПВТР на зборах роботодавець, представники трудового колективи або
окремі працівники можуть висловити додаткові
зауваження, пропозиції, аргументи тощо від-
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носно узгодженого проекту. Після обговорення
зборами трудового колективу приймається рішення щодо затвердження остаточного узгодженого проекту ПВТР шляхом голосування.
За результатами зборів складається протокол,
який підписується головою та секретарем зборів (Зразок 2).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
Протокол
12.01.2016 р. №1
м. Харків
За списком членів трудового колективу — 57 чол.
Присутні на зборах — 55 чол.
Порядок денний зборів:
1. Про обрання головуючого та секретаря зборів трудового колективу ТОВ «Ватра».
2. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку (або нової редакції
ПВТР) ТОВ «Ватра».
1. По першому питанню порядку денного:
Слухали: Розенко С. В., яка запропонувала обрати головуючим на зборах трудового колективу Остапчука В. О., секретарем зборів трудового колективу Латко О. Б., інших кандидатур висунуто не було.
Ухвалили:
1.1. Обрати головуючим на зборах трудового колективу Остапчука В. О..
Голосували «за» — 55, «проти» — 0, «утримались» — 0. Рішення прийнято одноголосно.
1.2. Обрати секретарем зборів трудового колективу Латко О. Б..
Голосували «за» — 54, «проти» — 1, «утримались» — 0. Рішення прийнято більшістю голосів.
2. По другому питанню порядку денного:
Слухали: Остапчука В. О., який запропонував затвердили Правила внутрішнього трудового розпорядку (нову редакцію ПВТР) ТОВ «Ватра».
Виступили:
Хоменко Д. Д., юрисконсульт — проінформував збори щодо відповідності Правил внутрішнього трудового розпорядку чинному законодавству, підтримав пропозицію затвердити Правила.
Фоменко С. С., заступник директора — підтримав пропозицію затвердити Правила
Юров С. Д., водій автотранспортних засобів, підтримав пропозицію затвердити Правила.
Ухвалили:
Затвердили Правила внутрішнього трудового розпорядку (нову редакцію ПВТР) ТОВ «Ватра».
Голосували «за» — 55, «проти» — 0, «утримались»— 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Головуючий на зборах
Секретар зборів
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7. Оформлення ПВТР.
При оформленні ПВТР доречно дотримуватися відповідних рекомендацій, які наведено у
Збірнику уніфікованих форм організаційнорозпорядчих документів, схваленому Протоколом засідання Методичної комісії Держкомархіву України від 20 червня 2006 р. № 3.
Зокрема, ПВТР доречно оформлювати на загальному бланку підприємства (з кутовим розташуванням постійних реквізитів) або стандартних

аркушах паперу формату А4 (Зразок 3). Дата і
реєстраційний індекс проставляється у день затвердження ПВТР. Текст викладається від третьої особи з використанням чітких формулювань
(«забороняється», «мають право», «повинні»
тощо) та складається із розділів, які можуть поділятися на підрозділи. У випадку наявності у ПВТР
схем, таблиць форм тощо їх можна оформлювати у вигляді додатків на окремих аркушах паперу
із посиланням на ці додатки у тексті ПВТР.
Зразок 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів (конференції)
трудового колективу ТОВ «Ватра»
від «12» січня 2016 р. № 1
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
(витяг)
<…>
2. Порядок прийняття та звільнення працівників
2.1. Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці укладенням трудового
договору (контракту — у випадках, передбачених законами).
2.2. Особа, яка працевлаштовується, зобов’язана подати:
— заяву про прийняття на роботу;
— паспорт (свідоцтво про народження — подають неповнолітні віком до 16 років) або
тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (якщо паспорт втрачено);
— трудову книжку, оформлену в установленому порядку (окрім осіб, які працевлаштовуються вперше або за сумісництвом);
— військовий квиток (для звільнених з лав Збройних Сил України та інших військових
формувань, створених відповідно до законодавства України);
— довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номера або копію картки
платника податків.
У випадках, передбачених законодавством,адміністрація підприємства має право зажадати від особи, яка працевлаштовується, подати документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи.
<…>

8. Введення в дію ПВТР.
Після затвердження ПВТР роботодавець (керівник підприємства) вводить їх в дію своїм наказом, в якому зазначає строки та порядок ознайомлення з ними працівників підприємства
(Зразок 4).
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9. Ознайомлення працівників з ПВТР.
Хоча законодавством не передбачено ознайомлення працівників з ПВТР під особистий
підпис, але для уникнення зловживань з боку
окремих недобросовісних працівників, ознайомлення з ПВТР слід робити саме так. При
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Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
НАКАЗ
12.01.2016 р.

м. Харків

№ 2-од

Про введення в дію
Правил внутрішнього
трудового розпорядку
У зв’язку із затвердженням Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ватра»
(протокол загальних зборів трудового колективу від 12 січня 2016 р. № 1),
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію з 18.01.2016 р. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ватра», які були затверджені загальними зборами трудового колективу від 12 січня 2016 р..
2. Начальнику відділу кадрів Науменко С. В. забезпечити персональне ознайомлення всіх
працівників підприємства під особистий підпис з Правилами внутрішнього трудового розпорядку до 15 січня 2016 р..
3. Завідувачу господарства Іванову С. Т. забезпечити виготовлення та встановлення у
будинку адміністрації підприємства стенду для розміщення копії Правил внутрішнього трудового розпорядку до 18 січня 2016 р..
4. Начальнику відділу інформаційних технологій Крутову П. Р. забезпечити наявність
Правил внутрішнього трудового розпорядку на корпоративному сайті ТОВ «Ватра» до
15 січня 2016 р..
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Фоменка С. С..
Директор
З наказом ознайомлені:
12.01.2016 р.
12.01.2016 р.
13.01.2016 р.
14.01.2016 р.

Грицько
Науменко
Крутовий
Фоменко
Іванов

цьому форма ознайомлення під підпис може
обиратися підприємством самостійно. Наприклад, це можна зробити у такий спосіб:
— додати до ПВТР лист ознайомлення, в якому працівники будуть залишати свій підпис із
зазначенням прізвища, ініціалів та дати ознайомлення;
— оформити спеціальний журнал ознайомлення працівників із ПВТР (Зразок 5).
Також на деяких підприємствах практикують
оформлення персональних листів ознайомлення,
які містять перелік усіх локальних нормативних
актів, з якими необхідно ознайомитися працівнику (ПВТР, колективний договір, посадова інструк-
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ція тощо). Після ознайомлення працівника із всіма цими документами, він пише власноруч, що
він ознайомлений із всіма зазначеними документами у переліку та проставляє відповідну дату,
прізвище, ініціали та особистий підпис. Крім
того, працівник може власноруч зазначити документи, включаючи і ПВТР, з якими він ознайомився, а також додати відповідні дату, своє прізвище, ініціали, та особистий підпис на зворотному боці наказу про прийняття його на роботу.

Внесення змін та доповнень
Якщо є необхідність, до ПВТР можна вносити
зміни і доповнення у такому ж порядку, в якому
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Зразок 5
Журнал ознайомлення працівників ТОВ «Ватра»
з Правилами внутрішнього трудового розпорядку
Дата
№
прийняття
ПІБ
з/п
на роботу
1
2
3
… …
…
12 20.01.2015 Хан Іван
Іванович
… …
…
15 17.05.2015 Хайко
Ірина
Іванівна
… …
…

Посада
4
…
тесляр

Структурний
Дата
Особистий
Примітка
підрозділ ознайомлення підпис
5
…
Цех №2

6
…
13.01.2016

…
Хан

…

…
…
секретар Загальний
відділ

…
14.01.2016

…
Хайко

…

…

…

…

…

…

і затверджувався цей документ. Наприклад,
необхідність таких змін може виникнути і на початку нового року, якщо з нового року на підприємстві запроваджуються якісь зміни в організації виробництва і праці, технологічного
процесу або вносяться відповідні зміни до тру-

7

8

дового або іншого законодавства. Якщо такі зміни у ПВТР не значні за обсягом або значенням,
їх можна оформити у вигляді окремого документа (наприклад, Зміни та доповнення до ПВТР),
які вводяться в дію відповідним наказом роботодавця (Зразок 6).
Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНИК»
11.01.2016 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 2-од

Про внесення змін до
Правил внутрішнього
трудового розпорядку
У зв’язку із затвердженням змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку
ТОВ «Ремонтник» (протокол загальних зборів трудового колективу від 11 січня 2016 р. № 1),
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію з 15.01.2016 р. такі зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку:
у пункті 17 розділу 7. «Робочий час та час відпочинку» слова
1.1 «початок роботи з 8 години», замінити словами «початок роботи з 9 години»;
1.2 «перерва для відпочинку та харчування з 12 години до 13 години» замінити словами
«перерва для відпочинку та харчування з 13 години до 14 години»;
1.3 «кінець робочого дня протягом тижня — о 17 годині» замінити словами «кінець
робочого дня протягом тижня — о 18 годині».
2. Начальнику відділу кадрів Карпенко М. І. у встановленому порядку забезпечити ознайомлення всіх працівників підприємства із зазначеними змінами під підпис до 14.01.2015 р..
3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлений:
11.01.2016 р.
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Сухов
Карпенко

С. І. Сухов
М. І. Карпенко
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У випадку достатньо великого обсягу змін, з
метою полегшення сприйняття працівниками
нової інформації, це доцільно робити шляхом
затвердження нової редакції ПВТР. Безумовно,
зі всіма змінами та доповненнями до ПВТР всіх
працівників підприємства також слід ознайомити під особистий підпис.
Наприкінці зазначимо, що для співробітників
відділу кадрів ПВРТ є основним локальним актом підприємства, який регламентує вирішення
цілої низки питань, зокрема прийняття, переведення і звільнення працівників, здійснення

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, підготовки відповідних розпорядчих документів тощо. А тому якщо до процедури складання ПВРТ підійти зважено, вони
допоможуть не лише створити належні умови
праці, а й підвищити її продуктивність і домогтися раціонального використання робочого часу
та зміцнення трудової дисципліни.

Любов ГУЩІНА,
консультант з
кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Складаємо Положення
про структурний підрозділ
Для правильної організації діяльності будь-якого підприємства, установи, організації (далі — підприємство) важливе значення має наявність у ньому правильно
розроблених і затверджених організаційно-розпорядчих документів, серед яких не
останнє місце належить положенням про структурні підрозділи підприємства. Саме
ці документи допоможуть керівництву підприємства правильно поставити підрозділам відповідні завдання, розподілити між ними певні функції, налагодити ефективні взаємозв’язки між ними у процесі роботи. Як правило, до розробки положень
про структурні підрозділи тією чи іншою мірою (залежно від специфіки конкретного підприємства) залучаються й працівники кадрових служб, а тому вони мають
добре розбиратися у відповідних питаннях складання положень про структурні підрозділи, на яких ми далі зупинимося більш детально.

Правова і методична основа
Положення про структурний підрозділ — це
локальний нормативний акт, в якому визначаються порядок створення структурного підрозділу; правове положення підрозділу в організаційній структурі підприємства (матеріал,
присвячений організаційній структурі невеликих підприємств, ви можете знайти у наступному номері газети «Консультант Кадровика»);
структура самого підрозділу; задачі, функції,
права і відповідальність підрозділу; порядок взаємодії підрозділу з іншими структурними одиницями підприємства.
Зазначене визначення Положення про структурний підрозділ повністю відповідає ч. 2
ст. 64 Господарського кодексу України, згідно
з якою функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом
підприємства або іншими установчими документами.
Під час розроблення положень про структурні підрозділи перш за все слід керуватись Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
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(далі — ДКХП), які було затверджено разом з
випуском 1 («Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»)
ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336. Згідно із Загальними положеннями,
ДКХП, серед іншого, є і основою для складання
положень про структурні підрозділи. Зокрема,
під час складання положень про структурні
підрозділи за основу беруться кваліфікаційні
характеристики керівників відповідних підрозділів з урахуванням конкретних функцій, покладених на цих керівників, а також особливостей
структури та штатного розпису підприємства.

Хто розробляє і узгоджує проект
Згідно з відповідними кваліфікаційними характеристиками, що містяться у галузевих випусках ДКХП, безпосередні завдання та обов’язки з організації та здійснення розроблення
(складання, оформлення) положень про структурні підрозділи передбачені для працівників
таких професійних категорій:
— «Начальник відділу організації праці та
заробітної плати»: проводить роботу з удосконалення організаційних структур управління,
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організації та механізації праці працівників,
розроблення положень про структурні підрозділи підприємства і посадових інструкцій, штатних розписів згідно з нормативами чисельності
та встановленим фондом оплати праці;
— «Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом»:
здійснює методичне керівництво і координацію
робіт з регламентації праці персоналу, розроблення положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій;
— «Інженер з організації керування виробництвом»: організовує роботу з проектування
методів виконання управлінських робіт; складання положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, забезпечує внесення в них
необхідних змін та доповнень тощо.
Крім того, у Збірнику уніфікованих форм
організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом засідання Методичної комісії
Держкомархіву України від 20 червня 2006 р.
№ 3 (далі — Збірник № 3), який має рекомендаційний характер, зазначено, що проект положення про структурний підрозділ складає керівник цього підрозділу або інший працівник
підрозділу за дорученням керівника.
Відповідно і до обов’язків керівників та інших
працівників кадрових підрозділів (підрозділів з
управління персоналом) також можуть належати
обов’язки з розробки положень про їх структурні
підрозділи, а також участь у роботі (в межах компетенції) з розробки положень про інші структурні підрозділи (пункти і розділи щодо штату структурних підрозділів, управління персоналом у
структурних підрозділах, їх взаємозв’язків з іншими підрозділами тощо). Наприклад, відповідно до їх кваліфікаційних характеристик:
— «Директор з кадрових питань та побуту»: консультує керівників вищого рівня, а також керівників підрозділів з усіх питань, що стосуються персоналу;
— «Начальник відділу кадрів»: вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність
використання у підрозділах підприємства.
У процесі розробки проекту Положення про
структурний підрозділ або перед його затвер-
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дженням він, як правило, також має бути узгоджений з:
— вищим керівником (якщо підрозділ входить до складу більшого підрозділу);
— заступником керівника підприємства, який
відповідає за напрямок (сферу) діяльності підрозділу відповідно до розподілу обов’язків між
керівними працівниками;
— керівником служби персоналу або іншого
підрозділу, що здійснює управління персоналом;
— керівником юридичної служби (юрисконсультом) підприємства.
Також проект положення або окремих його
розділів доречно узгодити з керівниками тих
структурних підрозділів, з якими взаємодіє підрозділ, для того, щоб не було неточностей у формулюваннях взаємостосунків підрозділу з іншими структурними підрозділами та дублювання
функцій в положеннях про різні структурні підрозділи. Перелік структурних підрозділів, з якими він узгоджується, визначається керівником
підприємства.

Правила оформлення
Положення про структурні підрозділи, як й
інші управлінські документи, повинні за своєю
назвою, формою та складом реквізитів відповідати уніфікованим формам, які встановлюються
національними стандартами. Перелік класів
управлінських документів визначається Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 р.
№ 1024 (далі — ДК 010-98). Відповідно до ДК 010-98
положення про структурні підрозділи юридичної особи належать до організаційно-розпорядчої документації.
Враховуючи зазначене, на конкретному підприємстві положення про структурні підрозділи
оформлюються відповідно до вимог національних стандартів у сфері діловодства, зокрема, Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів
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ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р.
№ 55. Основні вимоги до складання та оформлення положень про структурні підрозділи можна також знайти і у згаданому вище Збірнику № 3.
Відповідно до зазначеного, Положення про
структурний підрозділ оформлюють або на загальному бланку підприємства, або на бланку
відповідного структурного підрозділу чи на чистих аркушах паперу формату А4 із зазначенням
таких реквізитів:
— зображення Державного герба України
(для підприємств, що мають право використовувати державну символіку) або емблеми підприємства;
— назва організації вищого рівня (за наявності);
— назва (найменування) підприємства;
— назва (найменування) структурного підрозділу (за потреби);
— гриф затвердження;
— дата;
— назва виду документа — ПОЛОЖЕННЯ;
— заголовок до тексту документа (наприклад,
про управління персоналу, сектор кадрової роботи, відділ маркетингу тощо);
— текст;
— підпис (керівника структурного підрозділу);
— візи.
Під час оформлення Положення про структурний підрозділ слід мати на увазі, що:
— для оформлення Положення про структурний підрозділ на бланку доцільно використовувати бланки з кутовим розташуванням постійних реквізитів. Це пов’язано з тим, що гриф
затвердження має бути розташований вище реквізиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На
поздовжніх бланках зробити це практично неможливо через відсутність вільного місця для
грифу затвердження у правому верхньому куті
бланка;
— назва виду документа може поєднуватися
із заголовком до тексту документа;
— Положення про структурний підрозділ затверджується відповідно до повноважень керів-
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ника та органів управління підприємством,
визначених його Статутом, — керівником підприємства чи колегіальним органом управління. З врахуванням зазначеного, грифи затвердження, наприклад, можуть мати такий вигляд
у випадку відповідного затвердження:
9особисто керівником підприємства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Промтехприлад»
Григоренко Д. І. Григоренко
24.12.2015 р.
9наказом керівника підприємства
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
ТОВ «Промтехприлад»
04.01.2016 р. № 10
9колегіальним органом управління підприємством
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання правління
ТОВ «Виробник»11.01.2016 р. № 11;
— текст Положення складається із розділів,
кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами;
— підписує Положення про структурний підрозділ керівник цього підрозділу;
— візують Положення про структурний підрозділ зацікавлені посадові особи (найчастіше —
заступник керівника підрозділу, який відповідає за напрями діяльності цього структурного
підрозділу, керівники юридичної, кадрової,
планово-економічної, бухгалтерської служб
підприємства).
Усі працівники певного структурного підрозділу повинні бути ознайомлені з Положенням
про структурний підрозділ під підпис. Для цього
на останній сторінці Положення про структурний підрозділ можна розмістити спеціальну
таблицю, в якій працівники підрозділу (спочатку — в порядку займаних посад (починаючи
з керівників), а потім — по мірі прийняття на
роботу чи переведення до структурного підрозділу) проставляють відповідні відмітки (посада,
прізвище, ініціали, дата, підпис). Або ж зазначене ознайомлення може фіксуватися у спеціальному журналі чи інших відповідних документах.
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Положення про структурний підрозділ діє до
його скасування або заміни його новим. Також
у процесі діяльності підприємства може з’явитися необхідність перегляду і внесення певних
змін до тексту окремих розділів. Зазвичай, це
відбувається у разі перепідпорядкування підрозділу, розширення чи звуження його функцій,
зміни внутрішньої структури тощо. Слід враховувати й те, що внесення змін до Положення про
структурний підрозділ може (а в окремих випадках — і повинне) спричинити перегляд посадових та робочих інструкцій працівників цього
підрозділу.
Підставою для внесення змін до Положення
про структурний підрозділ є відповідний наказ
керівника підприємства.

Структура та зміст
На сьогодні узагальнені й обов’язкові для всіх
підприємств України вимоги щодо структури та
змісту положень про структурні підрозділи чітко
не встановлені. Разом з тим, такі вимоги можуть
бути запроваджені деякими нормативними актами відомчого характеру щодо окремих сфер
діяльності, насамперед для бюджетних установ,
органів державної виконавчої влади тощо або
структурних підрозділів певної спеціалізації,
наприклад, Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) від 26 вересня 2012 р.
№ 887, Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженим постановою КМУ від 2 серпня 1996 р. № 912, тощо.
Для приватних підприємств можна порекомендувати таку структуру Положення:
1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права.
5. Відповідальність.
6. Керівництво.
7. Взаємовідносини з іншими структурними
підрозділами.
Інколи також виділяється такий розділ як
«Структура (штат, персонал) підрозділу» або, у
разі доцільності, вводяться окремі розділи, при-

№ 1 (109), 4 січня 2016

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

свячені умовам роботи підрозділу (робочому режиму), питанням контролю і перевірки діяльності структурного підрозділу, оцінки якості
виконання підрозділом своїх функцій, майна
структурного підрозділу тощо.
Зрозуміло, що назвам зазначених розділів має
відповідати також їхній зміст, який може бути
наступним.
Розділ 1. Загальні положення. Вказується
повна і точна назва відповідного структурного
підрозділу (наприклад, канцелярія, бухгалтерія,
адміністративно-господарський відділ тощо),
місце (статус) підрозділу у структурі підприємства. Зокрема, може описуватися, що собою
представляє цей структурний підрозділ — самостійну одиницю, що знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні керівника підприємства
чи одного з його заступників, або одиницю, що
входить до складу більшого структурного підрозділу. Наприклад, технічні підрозділи можуть
підпорядковуватися «Директору технічному» чи
«Головному інженеру»; виробничі — «Директору з виробництва»; планово-економічні та маркетингові підрозділи — «Директору комерційному». При такому розподілі відповідальності
між керівними працівниками безпосередньо керівникові підприємства може підпорядковуватися канцелярія, юридичний відділ, відділ зв’язків з громадськістю та інші адміністративні
підрозділи.
Крім того, у тому випадку, якщо найменування підрозділу не дозволяє визначити вид підрозділу (наприклад, архів, бухгалтерія), то в Положенні про структурний підрозділ бажано вказати,
на яких правах він створений (на правах відділу,
департаменту тощо). Таким чином, відразу визначається місце підрозділу і його значущість
(повноваження).
Також зазначаються основні законодавчі та
інші нормативні акти загальнодержавного значення, а також національні стандарти, методичні рекомендації, накази керівництва вищих органів, внутрішні організаційні, розпорядчі та
методичні документи підприємства, якими керується у своїй діяльності відповідний підрозділ. Наприклад, для канцелярії можна вказати
Інструкцію з діловодства на підприємстві, для
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відділу кадрів — Кодекс законів про працю
України та законодавчі акти про захист персональних даних працівників, для бухгалтерії —
законодавчі акти про бухгалтерський облік та
фінансову звітність тощо. Далі у цьому розділі
можуть бути наведені й інші відомості, наприклад:
— порядок створення, зміни та ліквідації підрозділу;
— місцезнаходження підрозділу;
— перелік основних термінів і їхніх визначень
(наприклад, у підрозділах із специфічними
функціями і обов’язками фахівців, не пов’язаних
з основними завданнями підрозділу).
Розділ 2. Основні завдання. Зазначаються
основні завдання підрозділу, які мають узгоджуватися з головними напрямами роботи підрозділу, викладеними в Статуті підприємства (Положенні про підприємство), інших внутрішніх
(корпоративних) документах.
У процесі визначення основних завдань структурних підрозділів подекуди доцільно використовувати кваліфікаційні характеристики керівників
таких підрозділів з відповідних галузевих випусків ДКХП. У той же час, інколи завдання підрозділу можуть виходити і за межі посадових обов’язків
відповідного керівника з кваліфікаційної характеристики, наприклад, у «з’єднаних підрозділах» — рекламно-інформаційному відділі, відділі збуту і гарантійного обслуговування тощо.
Перелік завдань структурного підрозділу починається, як правило, з головних і закінчується
другорядними.
Розділ 3. Функції. Докладно описуються всі
функції, виконання яких покладається на підрозділ. Вони мають узгоджуватися з основними
завданнями підрозділу — тобто виокремлюються
відповідні складові частини, групи функцій і підфункцій кожного завдання, визначеного в розділі 2. При цьому бажано дотримуватися наступних правил:
— функції повинні бути сформульовані так,
щоб позначити конкретні дії, виконанням яких
вирішуються завдання, поставлені перед підрозділом;
— функції мають бути висловлені максимально повно (щоб у подальшому, з виявленням «не-
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врахованих» функцій, не виникло необхідності
вносити зміни до цього розділу);
— перелік функцій слід починати з основних,
поступово переходячи до другорядних і поточних;
— функції одного структурного підрозділу не
повинні дублювати функції іншого структурного підрозділу;
— функції структурного підрозділу мають
бути пов’язані з функціями тих підрозділів, з
якими у підрозділу існують функціональні
зв’язки;
— функції повинні піддаватися структуризації (тобто розділенню на посадові обов’язки працівників підрозділу);
— функції мають бути сформульовані так,
щоб була можливість оцінити результати діяльності підрозділу;
— функції не повинні виходити за межі завдань підрозділу і мають узгоджуватися з повноваженнями і правами підрозділу.
Розділ 4. Права. Містить перелік прав, які делегуються підрозділу керівником підприємства
для виконання покладених на нього завдань та
функцій. У цьому розділі також містяться і повноваження, які можна відрізнити від прав тим,
що права передбачають здебільшого можливість виконання певних дій, а повноваження —
можливість і обов’язок.
Права можна умовно розподілити на:
— «розпорядчі» (право використовувати
наявні у підрозділу ресурси — інформаційні і
матеріальні, запитувати від інших структурних
підрозділів необхідні документи та інформацію
тощо);
— «організаційні» (право проводити наради з
питань роботи підрозділу, знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються підрозділу, і т.п.).
Повноваження, зазвичай, носять «розпорядчий» характер, наприклад:
— представляти інтереси підприємства і
структурного підрозділу у взаємостосунках з
державними органами і органами місцевого самоврядування, сторонніми організаціями;
— за узгодженням з керівництвом підприємства залучати фахівців і консультантів з інших
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підприємств для реалізації узгоджених з керівництвом проектів.
Розділ 5. Відповідальність. Обумовлюються
загальні вимоги щодо відповідальності керівника й працівників підрозділу за невчасне та/або
неналежне виконання завдань і функцій, вимог
законодавства України, внутрішніх організаційних й розпорядчих документів з питань, що належать до функцій підрозділу. Також тут бажано
зафіксувати, що персональна відповідальність
працівників підрозділу встановлюється посадовими інструкціями.
Розділ 6. Керівництво. Вказується назва посади керівника підрозділу, наводяться кваліфікаційні вимоги до цієї посади (рівень освіти,
стаж роботи на відповідних посадах тощо). Також у розділі зазначаються порядок призначення керівника на посаду (наприклад, просто наказом керівника підприємства або з попередніми процедурами подання кандидатури на
посаду, обрання за конкурсом, затвердження на
посаді вищестоящим органом), звільнення його
з роботи, а також заміщення на період його відсутності. Так, якщо у керівника підрозділу є один
штатний заступник, то описується лише порядок передачі керівництва підрозділом на випадок відсутності керівника підрозділу у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у
відрядженні або відпустці тощо. Якщо ж заступників декілька — то, окрім порядку передачі керівництва, описується і схема заступництва за
участю всіх заступників.
Розділ 7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами. Викладаються положення щодо взаємодії підрозділу з усіма іншими
структурними підрозділами, яка необхідна для
виконання підрозділом його функцій. Здебільшого, взаємодія описується у вигляді певних дій
за схемою «надання – отримання» або «передача – отримання» інформації (усної та документованої) і матеріальних цінностей. Якщо
такі зв’язки постійні, то в цьому ж розділі по
кожному зв’язку можна визначити періодичність і терміни надання та отримання відомостей, документів або матеріальних цінностей.
Даний розділ може бути оформлений у вигляді
тексту або таблиці.
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Введення окремого розділу «Структура і
штатна чисельність» може бути доречно, якщо,
наприклад, підрозділ має досить складну структуру, зокрема, він і далі розділяється на окремі
структурні одиниці (департамент — на управління, управління — на відділи, відділи — на сектори тощо). Тоді у цьому розділі слід відобразити
внутрішню структуру підрозділу і вказати порядок її формування.
Пропозиція про виділення всередині структурного підрозділу окремих структурних одиниць
може надходити від його керівника. Потім
вона узгоджується з відповідними керівниками
підприємства, іншими відповідними підрозділами і подається на затвердження керівнику
підприємства або його відповідному заступнику.
Також підрозділ може мати складну структуру, якщо він був утворений шляхом злиття або
об’єднання окремих підрозділів, без їх розформовування, але з підпорядкуванням керівнику
створеного нового підрозділу.
Структуру підрозділу можна відобразити різними засобами:
— текстовим способом (наприклад, «до складу підрозділу входять такі структурні одиниці: ...»);
— у вигляді схеми (скажімо, «підрозділ має у
своєму складі структурні одиниці згідно з наведеною схемою: …»).
Для ілюстрації вищезазначеного у Додатку
наведено приклад Положення про відділ організації праці та заробітної плати (витяги). Звичайно, на конкретному підприємстві, з врахуванням
його специфіки діяльності та організаційноштатної структури, відповідне Положення може
бути доповнене й іншими доцільними розділами
(пунктами) та більш деталізоване, водночас як
його окремі пункти можуть бути вилучені чи
змінені з врахуванням зазначеної специфіки та
можливих змін у чинному законодавстві на момент затвердження Положення.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин
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Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Машинобудівник»
Зайчук
В. І. Зайчук
«09» грудня 2015 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організації праці та заробітної плати
(витяг)
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу
організації праці та заробітної плати (далі — Відділ) ТОВ «Машинобудівник» (далі —
Підприємство), а також взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами Підприємства.
1.2. Відділ є самостійним структурним підрозділом Підприємства і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з економічних питань.
1.3. Для всіх працівників Відділу затверджені посадові (робочі) інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, копії яких зберігаються у доступному для працівників місці.
1.4. Для відділу у встановленому порядку та відповідно до чинних нормативів затверджені такі штати і чисельність працівників Відділу, які забезпечують виконання всіх завдань,
покладених на Відділ:
— Начальник відділу — 1 штатна одиниця;
— Інженер з організації та нормування праці — 1 штатна одиниця;
— Економіст з праці — 2 штатні одиниці;
— Інструктор передових методів праці — 1 штатна одиниця;
— Технік з праці — 1 штатна одиниця.
<…>
2. Завдання
2.1. На Відділ покладаються такі завдання:
— організація процесів праці та управління ними на підприємстві відповідно до його цілей
і стратегії, спрямованих на виробництво високоякісної, конкурентоздатної продукції, на основі раціонального використовування трудового потенціалу кожного працівника;
— використання ефективних норм і методів мотивації праці та науково обґрунтованих
трудових нормативів з метою підвищення продуктивності праці і якості виконаних робіт.
3. Функції
3.1. Відповідно до покладених завдань Відділ виконує такі функції:
— розробка проектів планів з праці та системи трудових показників, що базується на
аналізі відповідних показників, досягнутих аналогічними підприємствами, з урахуванням
ситуації на ринку праці, зовнішніх і внутрішніх чинників;
— забезпечення доведення затверджених планів до відома усіх структурних підрозділів
Підприємства;
— нормування праці, розрахунок норм, аналіз їх якості та своєчасний перегляд;
— впровадження технічно обґрунтованих нормативів з праці;
— удосконалення нормування на основі використання міжгалузевих і галузевих нормативів із праці, методів мікроелементного нормування;
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— організація роботи з розширення сфери нормування праці працівників Підприємства;
— впровадження прогресивних технологій визначення трудових нормативів з використанням комп’ютерного обладнання, автоматизованих робочих місць нормувальників;
— розробка нових форм представлення нормативів у вигляді математичної залежності
витрат праці від змінних чинників;
— проведення робіт із вивчення й аналізу трудових процесів, організаційних структур
управління, умов праці на Підприємстві та виявлення резервів зростання продуктивності
праці;
— розробка заходів щодо розвитку колективних форм організації й оплати праці, поліпшення використовування робочого часу, підвищення кваліфікації і мобільності кадрів, вдосконалення організації та обслуговування робочих місць, прийомів і методів праці, скорочення використання важкої фізичної праці, створення сприятливих умов праці та з інших
напрямків вдосконалення організації праці;
— визначення економічної ефективності впровадження заходів щодо вдосконалення організації праці;
— аналіз ефективності використання діючих норм і систем оплати праці, матеріального
та морального стимулювання;
— розробка пропозицій з впровадження прогресивних форм оплати і стимулювання
праці, а також розробка положень про преміювання працівників Підприємства з врахуванням
конкретних умов їх діяльності та здійснення контролю за правильністю використання цих
положень;
— формування фондів оплати праці структурних підрозділів залежно від умов роботи і
структури заробітної плати, запланованого зростання обсягів виробництва, завдань із зниження трудомісткості:
— робота з вдосконалення організаційних структур управління;
— розробка положень про структурні підрозділи підприємства і посадові (робочі) інструкції працівників;
— впровадження сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, обчислювальної техніки
і передових інформаційних технологій;
— розробка організаційних заходів із запобігання необґрунтованим скороченням чисельності зайнятих на підприємстві у разі зміни обсягів виробництва (регулювання робочого часу,
переміщення на інші ділянки роботи, введення скороченого робочого тижня, раннього виходу на пенсію тощо);
— участь у розгляді проектів розширення і реконструкції підприємства з питань забезпечення організації праці та управління виробництвом;
— здійснення спільно з відповідними підрозділами підприємства і профспілковою організацією розробки проектів колективних договорів і забезпечення перевірки їх виконання;
— організація проведення семінарів, лекцій і консультацій з питань організації праці та
заробітної плати для працівників Підприємства;
— участь у розробці умов конкурсів професійної майстерності і заходів щодо розвитку
творчої активності працюючих, розповсюдження передового виробничого досвіду;
— ведення обліку показників з праці та складання встановленої звітності;
— координація діяльності підрозділів з питань організації праці та заробітної плати;
— методичне керівництво структурними підрозділами Підприємства з питань організації
праці та управління виробництвом;
— вивчення безпосередньо на робочих місцях існуючих організаційно-технічних умов
виробництва, трудових процесів, прийомів і методів праці;
— підготовка необхідних матеріалів для розробки заходів щодо вдосконалення організації робочих місць і їх атестації з метою поліпшення умов праці й скорочення важких, трудомістких та ручних робіт, а також заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці й
зниження трудомісткості продукції;
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— проведення роботи з комплексного вдосконалення організації праці та підвищення її
ефективності на основі використання методичних і нормативних матеріалів з урахуванням
конкретних виробничих умов;
— аналіз ефективності результатів упровадження заходів щодо організації праці;
— контроль за дотриманням вимог організації праці при розробці пропозицій (проектів)
щодо розширення і реконструкції виробництва, упровадженню нової техніки та технології,
автоматизації й механізації виробничих процесів, а також за використанням розроблених в
централізованому порядку методичних і нормативних матеріалів із вдосконалення організації
праці;
— проведення досліджень за основними напрямками вдосконалення організації праці;
— підготовка пропозицій з вдосконалення спеціалізації і кооперації праці, поліпшення
обслуговування робочих місць, їх планування та оснащення, створення сприятливих умов
праці, розвитку колективних форм організації й стимулювання праці, атестації і раціоналізації
робочих місць, розширення суміщення професій й посад, багатоверстатного (багатоапаратного) обслуговування і розповсюдження інших передових методів праці, виконання роботи,
пов’язаної з впровадженням розроблених пропозицій;
— участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці за рахунок вдосконалення його організації;
— розробка для цехів та інших підрозділів Підприємства завдань (планів) із упровадження організації праці й здійснення контролю за їх виконанням.
<…>
4. Права
4.1. Відділ має право:
— використовувати у встановленому порядку та за призначенням усі наявні у Відділі інформаційні (документи) та матеріальні ресурси;
— одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Підприємства та керівників
інших структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції Відділу;
— представляти в межах компетенції інтереси Підприємства та Відділу з питань, що входять до компетенції Відділу, в органах державної влади, а також на інших підприємствах, в
установах, організаціях;
— проводити наради з питань підвищення ефективності діяльності Відділу, знайомитися
з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються Відділу;
— у встановленому порядку та за узгодженням з керівництвом закладу залучати фахівців
і консультантів з інших підприємств, установ, організацій для вирішення окремих завдань,
покладених на Відділ.
<…>
5. Відповідальність
5. 1. Відділ несе колективну відповідальність за:
— невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій;
— невикористання в повній мірі наданих йому прав;
— недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних
документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ;
— недостовірність відомостей, відповідної звітності та інформації з питань, що належать
до компетенції Відділу.
5.2. Усі працівники Відділу несуть персональну відповідальність у межах чинного законодавства за недотримання трудової дисципліни, правил і норм охорони праці й пожежної безпеки.
5.3. Межі персональної відповідальності окремих працівників Відділу за невиконання своїх посадових (робочих) обов’язків встановлюються їх посадовими (робочими) інструкціями.
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5.4. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за незабезпечення виконання
завдань та функцій Відділу з урахуванням прав і повноважень, наданих йому цим Положенням та відповідно до його посадової інструкції.
<…>
6. Керівництво
6.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду директором Підприємства за поданням заступника директора з економічних питань, та який має відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у відповідній кваліфікаційній характеристиці у випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
6.2. Конкретні завдання та обов’язки начальника Відділу, його права та межі особистої
відповідальності встановлені у його посадовій інструкції, яка затверджується директором
Підприємства.
6.3. На період відсутності начальника (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його
обов’язки виконує у межах компетенції інженер з організації та нормування праці за розпорядженням заступника директора з економічних питань.
<…>
7. Взаємовідносини з іншими підрозділами
7.1. З бухгалтерією підприємства:
7.1.1. Одержує:
— відомості про фактично нараховану заробітну платню по категоріях працівників і структурних підрозділах;
— відомості про використовування фонду матеріального стимулювання;
— відомості про натуральні та грошові виплати понад фонд оплати праці;
7.1.2. Подає:
— затверджений план використовування фонду стимулювання;
— затверджені положення про преміювання працівників з фонду оплати праці та фонду
матеріального стимулювання.
<…>
Начальник відділу організації праці та заробітної плати
Узгоджено:
Заступник директора з економічних питань
Начальник відділу кадрів
Начальник юридичного відділу
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Посадова інструкція:
структура та внесення змін
Як відомо, посадові інструкції, так само як колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку, повинні бути на кожному підприємстві. Це вимога,
встановлена нормативними актами, зокрема, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Посадова інструкція — основний документ, що визначає функціональні обов’язки, права, відповідальність і взаємодію співробітників.
Наявність на підприємствах такого правового документа, який би регламентував
конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, організаційно-правовий статус працівника та забезпечував би йому належні умови для ефективної праці є
вкрай необхідним фактором. Тому розробка цього документа є надзвичайно відповідальним завданням, особливо, якщо мова йде про складання кількох десятків таких документів, наприклад, для великого підприємства. Отже, з’ясуємо, якою має
бути структура посадової інструкції, які існують правила та методики її складання, як
залучити до цього процесу керівників структурних підрозділів, а також яким чином
правильно та оперативно внести до посадової інструкції необхідні зміни.

Правові підстави
Посадова інструкція є комплексним поняттям. Це документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає
їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи. Вимоги посадових інструкцій
враховуються під час добору кандидатів на вакантні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи
неналежного виконання обов’язків, порушення
правил внутрішнього трудового розпорядку
тощо. Основною нормативно-правовою базою
для кадровиків щодо професійної структури є
Національний класифікатор України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 р. № 327 (далі — КП). Також слід застосувати розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» випуску 1
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«Професії працівників, які є загальними для всіх
видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників в редакції 2015 року (далі — ДКХП) та відповідні галузеві випуски ДКХП.
Як свідчить практика, роботодавці досить
часто покладають обов’язки складання посадових інструкцій на працівників відділу кадрів.
Проте останні не можуть та й не повинні знати
всіх нюансів роботи за кожною посадою, тому й
доручати розробку таких інструкцій кадровикам недоцільно. Більш ефективно буде доручити
складання цих документів керівникам структурних підрозділів для посад (професій) працівників
відповідно до штатного розпису. Затверджувати
такі інструкції має роботодавець чи уповноважена ним особа. Слід зазначити, що візи
юрисконсульта (юриста) не є обов’язковими під
час затвердження посадових інструкцій, оскільки у законодавстві не міститься такої вимоги.
Однак, щоб уникнути в майбутньому різних суперечностей, роботодавцю таки бажано пого-

№ 1 (109), 4 січня 2016

ІДЕАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

джувати посадові інструкції з фахівцями у сфері
трудового законодавства.
Посадові інструкції складаються для всіх посад, що зазначені у штатному розписі (виняток
можуть становити окремі керівники, правове
становище яких визначено у Статуті підприємства чи в Положенні про структурний підрозділ,
де зазначено основні завдання, обов’язки, права
та відповідальність цих керівників). Для представників робочих професій складаються робочі
інструкції, але наразі ми зосередимося саме на
посадових, а не робочих інструкціях.
Структура та зміст розділів посадової інструкції визначено у Загальних положеннях випуску 1
ДКХП, на основі Положення про відповідний
структурний підрозділ і типових кваліфікаційних характеристик, які містяться у галузевих
випусках ДКХП. За потреби можна також користуватися кваліфікаційними характеристиками
відповідних довідників, виданих ще за радянських часів (якщо відсутні вітчизняні норми).
Якщо ж кваліфікаційних характеристик немає
взагалі, то посадові інструкції розроблюються з
огляду на розподіл праці, завдання та обов’язки,
які плануються або фактично склалися між працівниками у процесі роботи.
З огляду на особливості штатного розпису, раціонального розподілу праці або інших причин,
пов’язаних із виробничою необхідністю, коло завдань та обов’язків, що містяться у кваліфікаційних характеристиках до посад (професій) працівників, під час розробки посадових інструкцій
може бути розширено деякими трудовими функціями (але такими, які не потребують іншої кваліфікації), або звужено за рахунок їх розподілу
між окремими виконавцями. Працівники вищої
кваліфікації мають володіти знаннями, навичками та вмінням виконувати роботи, передбачені
кваліфікаційними характеристиками для працівників нижчої кваліфікації цієї самої посади
(професії).

Складові елементи
Під час розробки посадових інструкцій необхідно використовувати єдиний загальноприйнятий підхід щодо їх побудови та забезпечувати
чітке і стисле формулювання змісту кожного
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розділу. Норми та вимоги Загальних положень
випуску 1 ДКХП передбачають текстовий варіант документа.
Залежно від категорії, рівня та правового
статусу співробітника, посадові інструкції як
локальні нормативні акти можуть мати відмінності у назві та структурі. Так, наприклад, для
всього підприємства та його структурних підрозділів розробляються положення, частиною
яких є посадові інструкції першого керівника
підприємства, його заступників, головних спеціалістів та керівників підрозділів. Для рядових
співробітників і фахівців розробляються посадові інструкції, а для працівників господарських і
допоміжних служб — функціональні обов’язки.
Як правило, посадова інструкція містить такі
розділи:
1. Загальні положення.
2. Посадові обов’язки.
3. Права.
4. Відповідальність.
5. Кваліфікаційні вимоги.
6. Необхідні знання.
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.
Розділи розташовуються за вказаною послідовністю, а їх зміст може бути наступним.
Розділ 1. Загальні положення. Містить основні дані про посаду, до якої категорії відноситься
посада (наприклад, категорії керівників, фахівців тощо); сферу діяльності працівника, найменування структурного підрозділу, де він працює;
перелік нормативно-правових актів та інших
документів, якими працівник керується у своїй
роботі; порядок призначення на посаду та звільнення; безпосередню підпорядкованість та наявність підлеглих; порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності
(відпустка, навчання, хвороба тощо), а також
хто його заміщує.
Розділ 2. Посадові обов’язки. Цей розділ характеризує зміст діяльності працівника й включає в себе конкретний перелік завдань, обов’язків
і видів робіт, закріплених за працівником щодо
напряму його діяльності, викладений у лаконічній формі, починаючи з визначення організаційно-юридичних ознак (керує, організовує, розглядає, забезпечує, контролює, спостерігає, виконує,
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здійснює, бере участь тощо) та визначає самостійну ділянку роботи для кожного працівника,
перелік об’єктів управління або зон обслуговування, закріплених за працівником, а також встановлює правила, норми та технічні вимоги, яких
слід дотримуватися під час роботи. Як правило,
спочатку наводяться основні обов’язки, виконання яких займає найбільшу частину робочого часу,
потім допоміжні, додаткові та періодичні, що виконуються час від часу. Завдання та обов’язки
працівників мають відповідати завданням і функціям підрозділу, де вони працюють і не дублювати обов’язки інших працівників.
Розділ 3. Права. У цьому розділі вказуються
права працівника, які, зазвичай, вказуються у
наступній послідовності:
— права працівника на самостійне прийняття рішень (перерахування питань, по яким він
має право приймати рішення самостійно);
— право на отримання інформації, в тому
числі й конфіденційної, необхідної співробітнику для реалізації його функцій і ефективного виконання обов’язків (крім простого перерахування конфіденційних відомостей можливо і
встановлення процедури доступу працівника до
них, особливо якщо ці відомості відносяться до
комерційної таємниці підприємства);
— право на контроль (перерахування кола
виробничих питань і дій інших працівників,
контролювати які має право співробітник на цій
посаді, — або виконуючи свої функціональні
обов’язки, або за дорученням керівника);
— право вимагати виконання певних дій (особливо — від підлеглих), давати розпорядження і
вказівки, контролювати їх виконання;
— право візувати, погоджувати, підписувати
і затверджувати документи окремих видів. Слід
звернути увагу на особливо ретельну регламентацію прав підписання фінансових документів,
а також документів, які направляються в зовнішні організації від імені підприємства.
У тексті даного розділу слід закріпити також
право працівника вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов’язаної з виконанням
його безпосередніх посадових обов’язків. Тут же
може бути вказано право співробітника на участь
у робочих групах з підготовки та реалізації кон-
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кретних проектів та розробці колегіальних рішень, спрямованих на досягнення головної задачі
структурного підрозділу або всього підприємства.
При необхідності в текст розділу можна внести універсальні права, загальні для всіх працівників, а не тільки права «за посадою», зокрема:
— право на отримання всіх видів встановлених компенсацій за свій трудовий внесок;
— право на комфортні умови праці;
— право на підвищення кваліфікації;
— право на максимальну реалізацію і розвиток своїх професійних здібностей.
Розділ 4. Відповідальність. Тут мають зазначатися критерії оцінки якості та своєчасності
виконання завдань, обов’язків і робіт, ступінь
персональної відповідальності працівників за
невиконання, неякісне або несвоєчасне їх виконання, за спричинення матеріальних збитків
та незастосування належних заходів у межах
своїх обов’язків і повноважень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил
охорони праці, техніки безпеки тощо. У цьому
розділі можна навести докладний список як загальних законодавчих і нормативних актів, так
і внутрішніх документів підприємства, що регламентують відповідальність співробітника на
даній посадової позиції.
Розділ 5. Кваліфікаційні вимоги. У даному
розділі зазначається інформація щодо спеціалізації працівника, його освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної підготовки на виробництві та досвіду роботи, а в окремих випадках
додаткові особливі вимоги, необхідні для належного виконання покладених на працівника завдань та обов’язків.
Розділ 6. Необхідні знання. Як правило, у
цьому розділі наводяться додаткові, порівняно з
кваліфікаційними вимогами, вимоги до знань,
умінь і навичок працівника, обумовлені реальними умовами діяльності компанії, особливостями нормативних документів, внутрішніх процедур, обладнання, матеріалів, інструментів тощо.
Розділ 7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою. Тут мають бути описані взаємодії та обмін інформацією співробітників з іншими посадовими особами в підрозділі, між підрозділами та
з зовнішніми організаціями. Важливо визначити
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порядок регулярних дій співробітника, а також дії
у разі виникнення нештатних ситуацій. Наприклад, комірник може відпустити товар зі складу
(штатна ситуація) тільки після того, як накладну
оформить менеджер із збуту та бухгалтер.
Необхідно зазначити, що два останні з наведених розділів (тобто щодо необхідних знань та
взаємовідносин за посадою) не є обов’язковими
елементами усіх посадових інструкцій і вносяться
до них лише за потреби.
Залежно від нумерації розділів, прийнятої
у тій чи іншій посадовій інструкції, послідовно
(у стовпчик) за текстом нумерується та наводиться кожна із позицій змісту інформації, що
міститься у цих розділах. При цьому кожна із
позицій, що входить до посадової інструкції,
буде мати притаманний тільки їй номер.
У правому верхньому кутку першої сторінки
посадової інструкції зазначається слово «Затверджую», вказується посада, ініціали та прізвище керівника, його підпис і дата затвердження. У заголовку посадової інструкції наводиться
повна назва посади, яка має відповідати професійній назві роботи, передбаченій у КП, та повна
назва відповідного структурного підрозділу.
Слід зауважити, що вписування до посадових
інструкцій будь-яких приватних даних працівника (наприклад, прізвища, імені та по батькові) чинним законодавством не передбачено.
Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий — у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під
підпис копія посадової інструкції.
Окрім цього, слід зазначити, що посадові інструкції можуть бути як типовими, так і деталізованими. Перші розроблюються для груп працівників, які виконують одну роботу та обіймають
однакові посади, а також для однотипних організацій та структурних підрозділів. У той час, як
деталізовані розробляються для конкретного
працівника, зайнятого на певному робочому місці та виконує завдання та обов’язки, притаманні
лише його посаді (професії).
Що стосується відповідальності, то чітких та
однозначних санкцій за відсутність на підприємстві посадових інструкцій законодавством не
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передбачено. Однак відсутність посадової інструкції помітно ускладнює можливість прийняття рішень про притягнення працівників до
дисциплінарної, матеріальної, а іноді й до адміністративної та в деяких складних випадках до
кримінальної відповідальності за правопорушення, пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням посадових обов’язків. Адже
перед тим, як звинуватити працівника в порушенні посадових обов’язків, необхідно достеменно встановити, чи належать ті чи інші обов’язки до трудової функції саме цього працівника.
Практика показує необхідність та доцільність
розроблення й затвердження посадових інструкцій працівників як підприємства в цілому, так
і окремої служби зокрема.

Зміни та доповнення
Іноді може виникнути потреба у внесенні до
посадової інструкції певних змін та доповнень,
які суттєво впливають на її зміст (наприклад, у
разі перерозподілу обов’язків між працівниками
у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці, змінами у КП чи ДКХП
щодо назви посади, змісту завдань та обов’язків,
кваліфікаційних вимог тощо). За загальним правилом, такі зміни можна вносити лише на підставі наказу (розпорядження) роботодавця (Зразок 1).
Зверніть увагу, що у разі, коли зміни, які вносяться до посадових інструкцій, пов’язані зі
зміною істотних умов праці (режиму роботи,
найменування посади, категорії, суміщення
професій тощо), то працівника необхідно повідомити про це не пізніше ніж за два місяці до
набрання чинності зазначених змін (ст. 32 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП).
Звісно, про зміну істотних умов праці також має
бути видано відповідний наказ роботодавця
(Зразок 2). Окрім цього, не забувайте, що внесення суттєвих змін до посадових інструкцій допускаються лише за згодою працівника, інакше
це вважатиметься односторонньою зміною умов
трудового договору та примусовою працею з
боку керівництва. А от внесення до посадової
інструкції змін, обумовлених зміною назви підприємства, структурного підрозділу або посади,
згоди працівника не потребує.
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Зразок 1
Комунальний заклад
«Спеціальний навчально-виховний комплекс І — ІІ ступенів № 22»
Вінницької обласної ради
Просп. Шевченка, 55, м. Вінниця, 01234, тел. 901-45-67
НАКАЗ
28.12.2015 р.

м. Вінниця

№ 58

Про внесення змін до посадових
інструкцій машиніста із прання
та ремонту спецодягу
і комірника
На підставі Статуту комунального закладу «Спеціальний навчально-виховний комплекс
І — ІІ ступенів № 22» Вінницької обласної ради, п. 31 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Внести доповнення до розділу ІІ «Завдання та обов’язки» пунктів 2.7. та 2.8. відповідних посадових інструкцій машиніста з прання та ремонту спецодягу і комірника у такій редакції: «Бере участь у заходах, спрямованих на соціальну та трудову реабілітацію учнів
(вихованців)».
2. Начальнику відділу кадрів Єрмоленку О. К. ознайомити працівників даних посад з
доповненнями в посадових інструкціях до 31 грудня 2015 р..
3. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.
Директор
З наказом ознайомлений:
28.12.2015 р.

Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається також в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі
скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У мотивувальній частині наказу про
внесення змін та доповнень до посадової інструкції слід вказати причини, з яких фактично вони і
вносяться або ж взагалі затверджується нова редакція посадових інструкцій. Термін введення в
дію інструкцій залежить від того, які саме зміни
вносяться. Якщо до посадової інструкції вводяться
додаткові обов’язки, не передбачені її попередню
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Мельник

Єрмоленко

Л. О. Мельник

О. К. Єрмоленко

редакцією та які не входили раніше до компетенції працівника і не властиві даній професії, то це
вже буде зміна істотних умов праці й вводити в
дію таку посадову інструкцію необхідно з урахуванням вимог частин 3 та 4 ст. 32 КЗпП. Однак, у
разі потреби внесення деяких поправок до тексту посадової інструкції, які пов’язані з незначними недоліками (помилки в написанні, неправильне застосування розділових знаків чи
формулювань, що можуть вплинути на правильне розуміння тексту) отримання відповідного
наказу роботодавця не є обов’язковим.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОДЕТАЛЬ»
НАКАЗ
02.11.2015 р.

м. Київ

№ 213-п

Про зміну
істотних умов праці
слюсарів з механоскладальних робіт цеху № 2
Для підвищення продуктивності праці та якості виробництва у цеху № 2 введено в
експлуатацію нову конвеєрну лінію зі складання автомобільної продукції. З метою підвищення мотивації слюсарів з механоскладальних робіт цеху № 2 щодо своєчасного виконання виробничих завдань, точного дотримання технології складальних робіт і забезпечення їх високої якості,
НАКАЗУЮ:
1. З 11 січня 2016 року слюсарям з механоскладальних робіт цеху № 2 змінити істотні умови праці: перевести з відрядної на погодинно-преміальну систему оплати праці.
2. Начальнику відділу кадрів Ткаченку О. М.:
— у термін до 10 листопада 2015 року ознайомити під підпис з даним наказом і попередженням про наступну зміну істотних умов праці слюсарів з механоскладальних робіт цеху
№ 2;
— у термін до 25 грудня 2015 року одержати письмове підтвердження слюсарів з
механоскладальних робіт цеху № 2, які дали згоду продовжувати роботу на умовах
погодинно-преміальної системи оплати праці, і до 31 грудня 2015 року підготувати та
надати мені на підпис наказ про переведення їх на нові умови оплати праці;
— у разі незгоди працівників зі змінами істотних умов оплати праці працевлаштувати
їх в інших структурних підрозділах ТОВ «Автодеталь» за наявності вакантних робочих
місць;
— при відсутності можливості працевлаштування або відмові працівників від перекваліфікації, переведення на іншу роботу звільнити їх відповідно до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу кадрів Ткаченка О. М..
Директор

Горбатюк

М. П. Горбатюк

З наказом ознайомлений:
02.11.2015 р.

Ткаченко

О. М. Ткаченко

Як правило, роботодавець або інша уповноважена ним особа (зазвичай, працівник відділу
кадрів) має ознайомлювати працівника під підпис з його посадовою інструкцією під час прийняття на роботу. У ст. 29 КЗпП передбачено, що
до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець, зокрема, зобов’язаний
роз’яснити працівникові його права і обов’язки
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та проінформувати під підпис про умови праці,
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також ознайомити
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працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором підприємства. Посадова інструкція як раз є саме
тим документом, де визначено конкретні завдання та обов’язки працівника, його права та
відповідальність. Кадровик на підприємстві веде
обліковий журнал, в якому кожен із найманих
працівників після ознайомлення з посадовою інструкцією залишає свій підпис із зазначенням
дати. Ознайомлення працівника з нею під підпис
виключить можливі питання при виникненні
спору про зміст його трудових функцій, а також
під час вирішення трудового спору у зв’язку з порушенням працівником трудових обов’язків.
Зауважимо, що під час введення до штатного
розпису нових посад слід паралельно розробити

й відповідні посадові інструкції. При цьому посадові інструкції складаються на посаду (професію), а не на окремого працівника. Тому достатньо буде однієї посадової інструкції конкретної
професії для двох і більше працівників.
Як бачимо, правильне оформлення і дотримання наведених вище обов’язкових процедур
та вимог при складанні та коригуванні посадових інструкцій дозволить роботодавцям уникнути чималої кількості спірних питань. Це дозволить також правильно і ефективно налагодити
трудовий процес та встановити гармонічну роботу підприємства в цілому.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА
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Оформлюємо підвищення
заробітної плати
Час від часу, зазвичай саме з початку нового календарного року, чи не на кожному
підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) доводиться підвищувати
заробітну плату всім або окремим працівникам. Наразі з’ясуємо, яким же чином
правильно провести зазначене підвищення та які документи для цього необхідно
оформити.

Коли підвищується зарплата
Заробітна плата може підвищуватися працівникам з різних причин, наприклад, у зв’язку зі
змінами у законодавстві, рішенням вищестоящого органу управління, реорганізацією підприємства, покращенням економічної ефективності
діяльності підприємства, змінами на ринку праці, збільшення продуктивності праці в окремих
працівників тощо. Зазначені або інші подібні
причини будуть підставою для видання на підприємстві відповідних наказів, що пов’язані з
підвищенням заробітної плати, які, як правило,
бувають двох видів: з основної діяльності та щодо
персоналу (з особового складу).
Повноваження ж керівників відповідних органів та керівників підприємства щодо прийняття
рішень про підвищення заробітної плати визначаються відповідними нормативно-правовими
актами, установчими документами підприємств
(статутами, положеннями), а також іншими локальними актами (колективними договорами,
положеннями про оплату праці тощо).

Накази з основної діяльності
Розміри посадових окладів (тарифних ставок)
з урахуванням законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі внутрішніх
розпорядчих документів (наприклад, рішення
правління акціонерного товариства), а також
надбавок і доплат до них, які мають постійний
характер, зазначаються у штатному розписі підприємства (Зразок 1). Тому, щоб змінити заробітну плату окремих або всіх працівників під-
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приємства, перш з все слід внести відповідні
зміни до штатного розпису (якщо заробітна плата підвищується відносно невеликій кількості
працівників) або затвердити новий штатний
розпис (якщо заробітна плата підвищується значній кількості або всім працівникам). Зазначені
процедури оформлюються відповідними наказами по підприємству, які належать до наказів з
основної діяльності (Зразок 2, Зразок 3).

Накази з особового складу
Якщо на підставі затвердженого нового штатного розпису або внесених змін до нього встановлюються вищі посадові оклади конкретним працівникам (працівнику), то видається відповідний
наказ, який належить до наказів з особового складу (Зразок 4). При цьому якщо посадові оклади
підвищуються значній кількості працівників, то
заголовок наказу може бути узагальнюючим, наприклад, «Про встановлення посадових окладів
працівникам ТОВ "Либідь"». Якщо ж відповідний
наказ стосується працівників тільки одного-двох
структурних підрозділів, то до заголовку доцільно
внести уточнення щодо цих структурних підрозділів, наприклад, «Про встановлення посадових
окладів працівникам відділу збуту ТОВ "Либідь"».
Зауважимо, що законодавством чітко не встановлено, хто саме має готувати проекти зазначених наказів. Але у переважній більшості за
розпорядженням керівника підприємства це покладається на кадровиків або на інших працівників, у посадовій інструкції яких прописані відповідні обов’язки.
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Зразок 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 13 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
52 500 (п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) грн
Директор
Кравчук
М. М. Кравчук
30 грудня 2015 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС ТОВ «АЛЬФА»
Вводиться в дію з 1 січня 2016 р.

№
з/п

1
1

2

3

4

5

Назва
структурного
підрозділу
2
Адміністрація

Посада
(професія)

3
Директор
Директор
фінансовий
Секретар

Бухгалтерія

Головний
бухгалтер
Бухгалтер
Відділ кадрів Начальник
відділу кадрів
Інспектор
з кадрів
Відділ збуту Начальник
відділу збуту
Економіст із
збуту
ГоспоЗавідувач
дарський
господарства
відділ
Водій
автотранспортних
засобів
Прибиральник
службових
приміщень

Код за
Класифікатором
професій
ДК
003:2010
4
1210.1
1231

Кількість
Посадовий
штатних
оклад, грн
одиниць

Зауважень немає
Головний бухгалтер
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Місячний
фонд
заробітної
плати, грн

5
1
1

6
7500
6000

7
500
500

8
8000
6500

4115

1

3000

—

3000

1231

1

5000

—

5000

3433
1232

1
1

3500
4500

—
—

3500
4500

3423

1

3200

—

3200

1233

1

4500

—

4500

1475.4

2

3000

—

6000

1239

1

3500

—

3500

8322

1

2800

200

3000

9132

1

1800

—

1800

Разом
Начальник відділу кадрів

Над
бавки
(доп
лати),
грн

13
Осіпов

Винниченко

52500
Ю. П. Осіпов

П. А. Винниченко
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
04.01.2016 р.

м. Харків

№ 4-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку зі збільшенням обсягу робіт у відділах кадрів та збуту підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. Внести з 1 лютого 2016 р. до штатного розпису ТОВ «Машинобудівник», затвердженого наказом директора ТОВ «Машинобудівник» від 30.11.2015 р. № 201-од, такі зміни:
1.1. для посади «Інспектор з кадрів» у відділі кадрів у графі «Посадовий оклад, тарифна
ставка (грн)» цифри «3000» замінити на цифрами «3200»;
1.2. для посади «Менеджер із збуту» у відділі збуту у графі «Посадовий оклад, тарифна
ставка (грн)» цифри «3550» замінити на цифрами «3790»;
2. Начальнику відділу кадрів Фоменко С. І. підготувати проект наказу про встановлення з
1 лютого 2016 р. нових посадових окладів відповідним працівникам підприємства.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Іванова І. І..
Директор

Ляшко

З наказом ознайомлені:
04.01.2016 р.
05.01.2016 р.

Фоменко
Іванов

В. І. Ляшко

С. І. Фоменко
І. І. Іванов

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИБІДЬ»
НАКАЗ
11.01.2016 р.

м. Тернопіль

№ 5-од

Про затвердження
штатного розпису
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити штатний розпис ТОВ «Либідь» (додається) та ввести його у дію з 1 лютого 2016 р..
2. Наказ «Про затвердження штатного розпису» від 15.12.2014 р. № 199-од вважати таким, що втратив чинність з 01 лютого 2016 р..
3. Начальнику відділу кадрів Іванчуку С. О. підготувати проект наказу про встановлення з
1 лютого 2016 р. посадових окладів працівникам ТОВ «Либідь».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Сушко С. І..
Директор

Гладчук

Р. І. Гладчук

З наказом ознайомлені:
11.01.2016 р.
11.01.2016 р.

Іванчук
Сушко

С. О. Іванчук
С. І. Сушко
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНТЕЗ»
НАКАЗ
12.01.2016 р.

м. Рівне

№ 3-п

Про встановлення
посадового окладу
Мицику П. Р.
У зв’язку із внесенням змін до штатного розпису ТОВ «Синтез»,
НАКАЗУЮ:
1. МИЦИКУ Петру Романовичу, провідному інженеру відділу виробництва, встановити з
1 лютого 2016 р. посадовий оклад у розмірі 5 000 грн на місяць.
2. Головному бухгалтерові Ковальчук І. П. нараховувати заробітну плату Мицику П. Р. виходячи з розміру зазначеного посадового окладу, починаючи з 1 лютого 2016 р..
Підстава: наказ директора ТОВ «Синтез» «Про внесення змін до штатного розпису» від
11.01.2016 р. № 2-од.
Директор
З наказом ознайомлені:
12.01.2015 р.
12.01.2015 р.

Іванчук

Мицик
Ковальчук

Різні оклади на однакових посадах
Іноді у кадровиків виникають питання щодо
можливості підвищення посадових окладів тільки окремим працівникам, які працюють на однакових посадах та з однаковими кваліфікаційними категоріями (класами, розрядами тощо) в
одних і тих же структурних підрозділах. Деякі з
кадровиків стверджують, що якщо посади і кваліфікація у декількох працівників однакові, то
посадові оклади мають бути також однакові.
Але у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР чітко зазначено, що розмір заробітної плати залежить
від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Наприклад, якщо у відділі кадрів працює два
працівника на однакових посадах інспектора з
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Р. Р. Іванчук

П. Р. Мицик
І. П. Ковальчук

кадрів, складність їх роботи все ж таки може
достатньо різнитися. Так, один з них може тільки формувати та «вести» особові справи працівників (вносити в Додаток до особового листка зміни та підшивати «нові» копії наказів та
особових документів), а інший — виконувати
увесь комплекс робіт щодо відпусток (графіки,
ознайомлення, попередження, накази, перенесення, відкликання, облік і т. п.). До того ж,
один з них може бути досить «пасивний» у роботі, потребувати постійного нагадування про
своєчасність виконання певних завдань, а інший — своєчасно виконувати без зайвих нагадувань всі завдання, проявляти творчу ініціативу тощо.
Найпростішим способом за вказаних обставин буде збереження у штатному розписі
однакових посадових окладів, а оформлення
різниці — у вигляді доплат, надбавок чи пре-

№ 1 (109), 4 січня 2016

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

мій. Також іноді для запобігання можливій плутанині із розрізнення працівників на однакових
посадах, але з різними посадовими обов’язками
й, відповідно, необхідності встановлення їм різних посадових окладів, є доцільним або використати похідні слова до професій, або розширити (уточнити) певні назви посад згідно з
примітками 1 і 2 Додатку В до Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Так, наприклад,
якщо на підприємстві працює два економіста із
збуту, але один де-факто виконує значно більший обсяг робіт, можна застосувати похідне
слово «Провідний» — тоді цілком логічним буде,
що «Провідний економіст із збуту» матиме більший посадовий оклад, аніж «звичайний» «Економіст із збуту». Якщо припустити, що на підприємстві вже є провідний економіст із збуту,
а ще двом іншим все ж таки треба встановити
різні посадові оклади, то можна деталізувати
їхні назви робіт й зробити одного, наприклад,
«Економістом із збуту напівфабрикатів», а іншого — «Економістом із збуту барвників». Таким
чином і мета буде досягнута (різні посадові
оклади для начебто однакових посад), і дещо
консервативне, але все ж таки й досі існуюче
правило про обов’язковість однакових окладів
для однакових посад порушено не буде.

«Вилка» окладів
та встановлення доплат
Крім того, для однакових посад можна передбачити і «вилку» посадових окладів (мінімальний і максимальний оклад). Щоправда,
«вилку» саме у штатному розписі вказувати не
можна — це можна робити тільки у колективному договорі, або у такому документі, як «Схема посадових окладів» (більш детально про цей
документ можна прочитати в № 17 (101) газети «Консультант Кадровика» за 2015 рік).
Наприклад, у «Схемі посадових окладів»
можна вказати для посади «Менеджера з постачання» «вилку» посадових окладів від 3 000
до 4 000 грн. Але ще раз підкреслимо, що у випадку наявності «вилки» окладів для певних
посад у колективному договорі чи «Схемі посадових окладів» її не можна застосовувати ані
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у штатному розписі, ані у наказі з особового
складу про встановлення окладу конкретному
працівнику — там оклади мають бути чітко
визначені.
Заробітна плата може бути підвищена працівникам не тільки шляхом підвищення їх посадових окладів (тарифних ставок), але і шляхом
встановлення відповідних доплат і надбавок до
їх посадових окладів. Якщо такі доплати або
надбавки мають постійний характер (наприклад, за роз’їзний характер праці, за напруженість у роботі тощо), то вони також мають бути
відображені у штатному розписі. У цьому випадку процедура їх встановлення і оформлення
практично аналогічна до підвищення (встановлення) посадових окладів (накази про зміни до
штатного розпису та про встановлення надбавок або доплат до окладів конкретних працівників).
У випадку надбавок або доплат непостійного
характеру (наприклад, за тимчасове заміщення
відсутнього працівника, за додаткові обсяги робіт протягом певного періоду тощо) вносити
зміни до штатного розпису не потрібно, і достатньо буде тільки видання відповідного наказу про
встановлення відповідної надбавки або доплати
на підставі іншого доречного документа, наприклад, наказу про відпустку працівника, якого
заміщають або колективного договору на підприємстві.
Також не потребують внесення змін до штатного розпису рішення керівництва (відповідні
накази) про призначення (виплату) премій всім
або окремим працівникам відповідно до колективного договору або Положення про преміювання на підприємстві, хоча розмір зазначених
премій може також «прив’язуватися» до штатного розпису, якщо використовується таке формулювання їх розміру, як «у розмірі 10% (20%, 30%
тощо) від посадового окладу».

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

Чи обов’язково на підприємстві, де працює до 30 осіб,
укладати колективний договір?

Бажано, але не обов’язково, якщо ані роботодавець, ані трудовий колектив на цьому не
наполягають.
Згідно зі ст. 11 Кодексу законів про працю
України та ст. 2 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII
(далі — Закон № 3356), колективний договір
укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) незалежно від
форм власності та господарювання, що використовують найману працю та користуються
правами юридичної особи. Колективний договір може укладатися також у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих
підрозділів.
Як бачимо, у зазначених нормах немає чіткого ствердження про обов’язковість укладення
колективного договору, водночас в інших законодавчих актах передбачені норми, які мають
бути закріплені саме в колективному договорі.
Наприклад, відповідно до ст. 20 Закону України
«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII у колективному договорі сторони
передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.
Також нерідко наполягають на обов’язковості
укладення колективного договору, посилаючись на ч. 7 ст. 65 Господарського кодексу України (далі — ГК), згідно з якою на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між
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власником або уповноваженим ним органом і
трудовим колективом або уповноваженим ним
органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та
соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Водночас, відповідно до ст. 4 ГК, він не регулює трудові відносини.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці) від 3 жовтня
2005 р. № 7825/0/14-05/015-15 роз’яснюється,
що Закон № 3356 не передбачає норми щодо
обов’язковості укладення колективних договорів. Міжнародними нормами, зокрема
ст. 4 Конвенції Міжнародної організації праці
(далі — МОП) «Про застосування принципів
права на організацію і ведення колективних
переговорів» від 1 липня 1949 р. № 98, яка ратифікована Україною, та п. 2 розділу ІІ Рекомендації МОП «Щодо колективних договорів»
від 6 червня 1951 р. № 91, передбачено укладення колективного договору на добровільних засадах. У загаданому листі Мінпраці також
зауважується, що в чинному законодавстві
немає норми, що передбачає відповідальність за відсутність колективного договору.
Водночас, із суто практичних міркувань, варто враховувати чинний на сьогодні Порядок
проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом
Міністерства соціальної політики України від
2 липня 2012 р. № 390, згідно з яким наявність
колективного договору визначена як обов’язкова. Тому інспектори з питань праці можуть
кваліфікувати відсутність колективного договору як порушення трудового законодавства.
Крім того, норми законодавства про обов’язкове узгодження сторонами деяких питань,
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пов’язаних із трудовими відносинами, виконувати треба. Так, відповідно до ст. 15 Закону
України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР у колективному договорі
мають установлюватися форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У випадку ж, якщо на підприємстві не укладено колективний договір у зв’язку
з тим, що ні одна зі сторін цього не вимагає,
роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації, що представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає —
з іншим уповноваженим на представництво

органом в іншому локальному документі. На
практиці ці питання найчастіше узгоджуються
шляхом оформлення та підписання уповноваженими сторонами Положення про оплату
праці, в якому регулюються ті питання, узгодження яких є обов’язковим згідно з вимогами
законодавства.
Отже, з викладеного вище можна зробити
висновок, що юридичні особи не зобов’язані
укладати колективний договір у випадку,
якщо ні одна із зацікавлених сторін не наполягає в установленому порядку на його
укладенні. При цьому трудові та соціальні питання, які мають узгоджуватися між роботодавцем і трудовим колективом згідно з вимогами законодавства, в обов’язковому порядку
мають бути відображені в іншому локальному
документі, затвердженому зацікавленими сторонами.

Що потрібно враховувати при складанні посадових інструкцій для тих працівників, професійні назви робіт яких вміщено до чинного Класифікатора професій,
але відповідні кваліфікаційні характеристики просто відсутні?
Загальні норми трудового законодавства
та, за можливості, кваліфікаційні характеристики для аналогічних посад.
Насамперед нагадаємо, що згідно з постановою
Верховної Ради України «Про порядок тимчасової
дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII
до прийняття відповідних актів законодавства
України на території держави застосовуються акти
законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони
не суперечать Конституції і законам України.
Наприклад, стосовно кваліфікаційних характеристик працівників наукових установ на цей час
частково чинним є «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих», затверджений постановами Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 27 квітня 1986 р., 1 жовтня 1987 р., 18 квітня 1988 р.,
27 червня 1988 р., 12 липня 1988 р., 13 вересня
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1988 р., 23 лютого 1989 р., а також постановою
Держкомпраці СРСР від 30 грудня 1986 р..
Водночас, дуже проблематичним є те, що певні
професії взагалі не мають чинних кваліфікаційних характеристик. У такому разі фахівцям, відповідальним за розроблення посадових інструкцій, слід враховувати, що:
— змістовна частина будь-якої посадової інструкції (завдання, обов’язки, кваліфікаційні вимоги, права та знання, відповідальність тощо) не
має суперечити чинному законодавству;
— під час розроблення посадових інструкцій
слід користуватися подібними чинними кваліфікаційними характеристиками;
— у разі виникнення сумнівів щодо доцільності
тих чи інших положень, необхідно провести юридичний аналіз розроблених посадових інструкцій
на відповідність трудовому законодавству, підходам до нормування, оплати й охорони праці
тощо.
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Чи можна при розробленні штатного розпису скорочувати
професійні назви робіт, наведені в Класифікаторі професій?
Наприклад, хотілося б прийняти особу на роботу просто «Слюсарем»,
але у Класифікаторі професій усі професійні назви робіт слюсарів
наведені з уточнюючими словами.
Ні, не можна.
На сьогодні в Національному класифікаторі
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
(далі — КП) міститься понад 90 професійних
назв робіт слюсарського спрямування. Кожній з
них притаманні свої особливості.
По-перше, кожна професія належить до певного напряму діяльності, галузі, має свою спеціалізацію.
По-друге, робітники за деякими професіями
мають пільги. Наприклад, «Слюсар-ремонтник»,
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування», «Слюсар-провідник», «Слюсар з
механоскладальних робіт», «Слюсар-інструментальник», «Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електроніка)», «Слюсар
з такелажу й вантажозахватних пристроїв» містяться в Списках № 1 і № 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 17 листопада 1997 р. № 1290, що дає право на

додаткову щорічну відпустку. Деякі інші професії
слюсарів належать до пільгових Списків, що
дають право на пенсію за віком на пільгових
умовах згідно з постановою КМУ від 16 січня
2003 р. № 36.
По-третє, під час розроблення на підприємствах робочих інструкцій беруть за основу відповідну кваліфікаційну характеристику. І кожна
з наведених у КП професій слюсарів має свої
особливості щодо завдань і обов’язків, знань,
умінь, кваліфікації тощо, які містяться у відповідних кваліфікаційних характеристиках.
Для того, щоб визначитися з коректною назвою, можна скористатися відповідним галузевим випуском Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, за допомогою якого обрати саме ту професійну назву
роботи, яка потрібна на підприємстві (випуски
зазначені в КП поряд із професійною назвою
роботи в графі «Випуск ДКХП»).

Що робити, якщо найменування посади у штатному розписі
не відповідає Класифікатору професій — замість «Інспектора з кадрів»
у ньому вказано «Інспектор з кадрової роботи»?

Внести відповідні зміни до штатного розпису.
Насамперед, необхідно доповісти роботодавцю про наявні помилки та, відповідно, виступити з ініціативою їх усунення. За таких
обставин доповідної записки на ім’я безпосереднього керівника (у разі його наявності)
або директора підприємства з переліком усіх
виявлених у штатному розписі невідповідностей законодавству буде цілком достатньо
(Зразок 1).
Далі, на підставі вищенаведеної доповідної
записки, роботодавець має видати наказ про
внесення змін до штатного розпису. Під час роз-
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робки проекту такого наказу одразу враховуйте,
що доведеться зробити й відповідний запис у
трудовій книжці та особовій картці працівника,
а тому в проекті наказу варто одразу зазначити
обидва ці пункти (Зразок 2).
І останнім етапом виправлення помилки у
назві посади буде внесення відповідного запису
до трудової книжки працівника (Зразок 3). До
речі, оскільки в описаному випадку помилка
була суто «технічною» (адже не змінилися ані
трудові функції працівника, ані якісь інші істотні умови його праці), то попереджати працівника про відповідні зміни у найменуванні посади
не потрібно.
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Зразок 1
Директору ТОВ «Бурштин»
Михайловському А. Я.
начальника відділу кадрів
Радуньского С. М.
Доповідна записка
Доводжу до вашого відома, що зазначена в штатному розписі ТОВ «Бурштин» посада «Інспектор з кадрової роботи» не відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327. У зв’язку з цим пропоную змінити її найменування на «Інспектор з кадрів».
04.01.2016 р.

Радунський

С. М. Радунський
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРШТИН»
НАКАЗ
05.01.2016 р.

м. Київ

№ 1-од

Про внесення змін
до штатного розпису
З метою приведення професійної назви роботи, затвердженої штатним розписом
підприємства, у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
НАКАЗУЮ:
1. Змінити у штатному розписі назву посади «Інспектор з кадрової роботи» на посаду
«Інспектор з кадрів».
2. Начальнику відділу кадрів, Радунському С. М., внести до трудової книжки та особової
картки Остапенко Лілії Петрівни відповідні зміни.
Директор

Михайловський

А. Я. Михайловський

З наказом ознайомлені:
05.01.2016 р.
05.01.2016 р.

Остапенко
Радунський

Л. П. Остапенко
С. М. Радунський

Зразок 3

6

05

01 2016

Посаду «Інспектор з кадрової роботи»

Наказ від 05.01.2016

для приведення у відповідність до Класифікатора

№ 1-од

професій ДК 003:2010 перейменовано
на «Інспектор з кадрів»
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