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Варіанти оформлення
на «декретну» посаду
Майже кожна жінка прагне стати матір’ю та свого часу втілює своє бажання в життя. І хоча це усім відомо, проте більшість роботодавців таки приголомшує відповідна радісна новина від їх працівниць, оскільки це означає, що протягом певного періоду жінка не зможе виконувати свою роботу й необхідно шукати їй тимчасову
заміну. Водночас, це завдає клопоту не тільки щодо підбору людини, яка працюватиме замість жінки, що йде в декрет, а й щодо оформлення відповідних документів —
адже згодом працівниця повернеться і чинне законодавство гарантує їй збереження робочого місця (посади). Отож, наразі розглянемо два найпростіших варіанта
оформлення працівників на «декретну» посаду — шляхом прийняття на роботу
нового працівника за строковим трудовим договором та за тимчасовим переведенням на таку посаду свого ж працівника.

Надання відпусток
Для початку коротко нагадаємо про підстави
та порядок надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами й відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Так, згідно зі ст. 17 Закону «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами. Її тривалість обчислюється сумарно і за звичайних обставин становить 126 календарних днів (у разі народження
двох і більше дітей та ускладнення пологів —
140 календарних днів). Відпустка надається повністю незалежно від кількості днів, фактично
використаних до пологів.
Зверніть увагу, що ця відпустка оформлюється
без видання наказу, згідно з листком непрацездатності. Утім, якщо у відділі кадрів для зручності, крім оформлення листка непрацездатності,
додатково буде запропоновано видати наказ, це
не буде порушенням, оскільки така дія не тягне
за собою жодних правових наслідків.
Після закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону № 504, за бажанням жінки, їй надається
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відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. До речі, відпустка для догляду за дитиною може бути використана повністю або частково у межах встановленого терміну не лише матір’ю дитини, а також і батьком,
бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, що
усиновила чи взяла під опіку дитину (ст. 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
та ч. 3 ст. 18 Закону № 504).

Збереження місця роботи (посади) за працівником, який перебуває у будь-якій відпустці, у тому
числі й відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, гарантує ч. 3
ст. 2 Закону № 504.

Особа, яка фактично доглядає за дитиною,
може оформити таку відпустку як безпосередньо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, а також має
право на свій розсуд неодноразово переривати
відпустку, а потім знову її оформляти. Для цього
потрібно подати відповідну письмову заяву на
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ім’я роботодавця, де зазначити термін, на який
оформлюється відпустка. Однак в усіх випадках
відпустка розпочинається з дати, зазначеної в
заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (якщо відпустку не
буде припинено достроково). Переривання й
оформлення зазначеної відпустки щоразу має
здійснюватися на підставі наказу роботодавця.
Слід зазначити, що день подання заяви з проханням про переривання відпустки для догляду
за дитиною і день виходу на роботу не можуть
збігатися (заява повинна бути подана принаймні в день, що передує дню виходу на роботу). Дотримання цієї рекомендації дає змогу правильно звільнити працівника, прийнятого на роботу
тимчасово на період перебування основного
працівника у відпустці для догляду за дитиною,
оскільки тимчасовий працівник підлягає звільненню в останній день напередодні виходу основного співробітника.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається одна незалежно від того, скільки в сім’ї дітей віком до
трьох років — чинним законодавством не передбачено одночасне перебування матері та
батька або іншого родича у відпустках для догляду за дітьми однієї сім’ї до досягнення ними
трирічного віку.

Новоприйнятий працівник
за строковим договором
Найпоширенішим способом тимчасово «замінити» працівницю, яка йде у «декретну» відпустку, є прийняття на її посаду іншого працівника. Але гарантія збереження місця роботи
(посади) на тому самому підприємстві за працівником обумовлює строковість трудового договору для того працівника, якого буде прийнято на період відсутності основного.
Згідно з п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 23 КЗпП, трудовий
договір може бути укладений на визначений
строк, встановлений за погодженням сторін, та
на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на
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невизначений строк з урахуванням характеру
наступної роботи, умов її виконання, а також
інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
У ситуації, коли працівника необхідно прийняти на «декретне» місце, трудовий договір
може бути укладений лише на умовах строкового. Це пов’язано з тим, що для виконання роботи
вже було прийнято працівника, але він протягом певного періоду не може виконувати свої
трудові обов’язки. Тому для заміщення тимчасово відсутнього працівника за строковим трудовим договором приймається інший працівник.
Порядок укладення такого договору (тобто прийняття на роботу за строковим трудовим договором) не відрізняється від загального порядку
прийняття на роботу.
Підставою для видання наказу може бути трудовий договір, укладений у письмовій формі, в
якому зазначено його строк. Якщо ж трудовий
договір укладається в усній формі, про його
строк працівник має написати в своїй заяві. Початок дії строкового договору повинен бути
встановлений з того моменту, коли працівник
приступить до виконання своєї трудової функції, а закінчиться датою, яка передуватиме тому
дню, коли працівник, який знаходиться в соціальній відпустці, вийде на роботу і почне виконувати свої посадові обов’язки.
Так, коли видається наказ щодо укладення строкового трудового договору на час відпустки у
зв’язку із вагітністю та пологами основного працівника, його формулювання може бути, наприклад, таким: «Прийняти Іванова Романа Вікторовича головним бухгалтером за строковим
трудовим договором з 27 січня 2016 р. на період
перебування основного працівника, головного бухгалтера Коваленко Олени Леонідівни, у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами». Дату закінчення такої відпустки в наказі не варто зазначати, оскільки листок непрацездатності може бути
продовжено.
До трудової книжки працівника, який працюватиме за строковим трудовим договором,
вноситься запис у загальному порядку, без зазначення виду трудового договору, наприклад:
«Прийнято головним бухгалтером».
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Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з працівником, якого було
прийнято за строковим трудовим договором,
трудові відносини можуть бути розірвані за п. 2
ст. 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку його
трудового договору). Для проведення процедури
звільнення заяви працівника не потрібно, оскільки свою згоду на це він вже висловив у заяві про
прийняття на роботу на визначений строк —
його звільняють за наказом роботодавця, який,
зазвичай, видається в останній день дії строкового трудового договору. Попереджати працівника
про майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням
строку трудового договору немає потреби, адже
в заяві та наказі про прийняття термін трудових
відносин обумовлений. Але слід мати на увазі,
що працівники, які працюють за строковим трудовим договором, так само як і інші працівники,
користуються правом на відпустку (або одержання за неї грошової компенсації).
Зверніть увагу, що у разі, якщо роботодавець
пропустить дату звільнення працівника, а працівник на звільненні не наполягатиме — строковий трудовий договір перетвориться на безстроковий і звільнити працівника за п. 2 ст. 36
КЗпП вже буде не можна.

Трудовий договір припиняється, якщо строк,
встановлений за погодженням сторін або укладений на час виконання певної роботи, закінчився, крім випадків, коли трудові відносини
фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення (п. 2 ст. 36 КЗпП).
Водночас, якщо основна працівниця одразу
після закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами виявила бажання піти у відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, то працівника, який працює на її місці, звільняти не має потреби — адже
основна працівниця на роботу не виходить й
підприємству потрібно, аби працівник лишився
працювати ще на деякий час. Звісно, ніщо не заважає все ж таки звільнити працівника за п. 2
ст. 36 КЗпП, а потім з ним же укласти новий
строковий договір, але це і зайве оформлення
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документів, і виплата грошової компенсації за
невикористану відпустку, і додаткові записи до
трудової книжки. За таких обставин вбачається
доцільнішим продовжити строк трудового договору, для чого необхідно видати відповідний
наказ, наприклад, з таким формулюванням:
«Продовжити строк дії трудового договору,
укладеного з Івановим Романом Вікторовичем
згідно з наказом від 26 січня 2016 р. № 23-п, на
період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника, головного бухгалтера Коваленко Олени Леонідівни, до дня її фактичного виходу
на роботу». Водночас, зважайте на те, що такий
наказ можна видати лише за умови, якщо основна працівниця заздалегідь попередила (написала заяву) про надання їй відпустки для догляду
за дитиною після відпуски у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Дехто з кадровиків побоюється продовжувати строк дії укладеного договору, оскільки у
ст. 391 КЗпП вказано, що строкові трудові договори, які були переукладені один чи кілька
разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2
ст. 23 КЗпП (з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання, інтересів працівника тощо), вважаються такими, що укладені на невизначений строк. Але зверніть
увагу, що у вказаній нормі мова йде про переукладення строкових трудових договорів, а не
про продовження строку дії вже укладеного
трудового договору, а тому, якщо у наказі буде
чітко вказано, що строк трудового договору
продовжується до конкретної дати чи події
(у нашому випадку нею є фактичний вихід на
роботу основного працівника з відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), то строковий договір на безстроковий не перетвориться.
А от поширеною помилкою за вказаних обставин є те, що у наказі чи-то про продовження
строку дії трудового договору, чи-то про укладення строкового трудового договору вказують
як строк його дії «час відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку»,
не зазначаючи при цьому, що трудовий договір
укладається на час такої відпустки, але лише до
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дня фактичного виходу на роботу основного
працівника з відпустки. А це призводить до
того, що у разі, коли основний працівник виявляє бажання перервати відпустку і стати до роботи до досягнення дитиною трирічного віку,
виникають проблеми з працівником, який тимчасово працює на «декретному» місці, оскільки
через вказану помилку дія строкового трудового договору припиняється лише тоді, коли дитині, яку доглядають, виповниться три роки.
Тому обов’язково звертайте увагу на такі «дрібниці» й зазначайте у наказі як підставу для закінчення дії строку трудового договору саме
фактичний вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Тимчасове переведення
«свого» працівника
Якщо ж вам здається, що на «декретне» місце
небажано приймати стороннього працівника
(особливо коли це керівна та відповідальна посада), а серед ваших співробітників є людина,
яка впорається з необхідними трудовими функціями, то цілком можливим є інший варіант:
тимчасово перевести «свого» працівника на «декретну» посаду (наприклад, бухгалтера І категорії на посаду головного), а нового працівника
приймати за строковим трудовим договором
вже на тимчасово вільне місце «переведеного»
працівника.
Зробити таку «ротацію» дозволяє ч. 1 ст. 33
КЗпП, згідно з якою за згодою працівника допус-
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кається тимчасове переведення працівника на
іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.
Отже, переведення працівника на посаду тимчасово відсутнього працівника (у нашому випадку того, хто перебуває у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами чи відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку),
відбувається за згодою сторін трудового договору, а тому строк тимчасового переведення роботодавець і працівник встановлюють за домовленістю, що визначається конкретним терміном
або часом настання певної події (наприклад,
фактичний вихід на роботу працівниці з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).
Згоду на тимчасове переведення працівник, як
правило, висловлює у заяві про переведення, в
якій обов’язково зазначає, що на час тимчасового
переведення, робоче місце за попередньою посадою за ним зберігається (Зразок 1).
Рішення про переведення оформлюється наказом, в якому обов’язково має бути вказано,
окрім звичайних відомостей (прізвища, ім’я, по
батькові працівника, його теперішньої посади
та тієї, на яку він переводиться, умови оплати
праці тощо), характер переведення (у нашому
випадку — тимчасово), його дата і строк, а також наведено вичерпний перелік підстав для
переведення — за вказаних обставин такими
підставами будуть наказ про надання основному
працівнику відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та заява працівника про переведення (Зразок 2).
Зразок 1
Директору ТОВ «Економ»
Сидорчуку І. П.
бухгалтера І категорії
Коломієць О. П.

Заява
Прошу тимчасово перевести мене на посаду головного бухгалтера, на період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника Коваленко Олени Леонідівни з 1 червня 2016 року по день її фактичного виходу на
роботу зі збереженням посади за попереднім місцем роботи.
30.05.2016 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМ»
НАКАЗ
31.05.2016 р.

м. Київ

№ 134-п

Про тимчасове переведення
ПЕРЕВЕСТИ:
КОЛОМІЄЦЬ Ольгу Павлівну, бухгалтера І категорії, на посаду головного бухгалтера з
посадовим окладом 6 500 грн на місяць, тимчасово, на період перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника Коваленко
Олени Леонідівни з 1 червня 2016 року по день її фактичного виходу на роботу зі збереженням посади за попереднім місцем роботи.
Підстави: 1. Наказ про надання Коваленко О. Л. відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку від 27.05.2016 р. № 130-п.
2. Заява Коломієць О. П. від 30.05.2016 р..
Директор

Сидорчук

І. П. Сидорчук

З наказом ознайомлена:
31.05.2016 р.

Коломієць

О. П. Коломієць

Зверніть увагу, що у разі переведення працівника на посаду, яку «постійно» обіймає працівник, який оформив відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами чи відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
обов’язково слід зазначати про тимчасовий характер цього переведення — інакше, якщо факт
саме тимчасового переведення не буде зафіксовано у заяві працівника та в наказі про переведення, працівник буде позбавлений права
повернення на свою попередню посаду і підлягатиме звільненню у зв’язку із закінченням
строку трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП.
Коли належні документи для переведення
працівника на «декретну» посаду підготовлені,
можна укладати строковий трудовий договір з
новим працівником, який приймається на посаду «переведеного». Такий договір оформлюється у звичайному порядку, а періодом його
дії буде час переведення основного працівника
на «декретну» посаду. Формулювання відповідного наказу може бути таким: «Прийняти Дубченко Ірину Володимирівну бухгалтером І категорії за строковим трудовим договором з
1 червня 2016 р. на період тимчасового переве8

дення основного працівника, Коломієць Ольги
Павлівни, на посаду головного бухгалтера».
Після виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, слід перевести працівника, який
тимчасово обіймав «декретну» посаду, на «свою».
Працівникові писати заяву про таке «зворотне»
переведення не потрібно — буде достатньо наказу, який роботодавець має видати у день, який
передує фактичному виходу на роботу працівника, який перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
І останнім кроком буде звільнення працівника, прийнятого на час тимчасового переведення
основного працівника, для чого слід видати
стандартний наказ про звільнення за п. 2 ст. 36
КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового
договору, а також повернути в день звільнення
працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним остаточний розрахунок.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Некадрові накази
в роботі кадровика
Функції, які виконує кадрова служба, досить різноманітні: добір персоналу, його
оцінювання, створення комплексу облікових документів, оформлення різноманітних
управлінських рішень тощо. Правильне формулювання кадрових наказів, інших розпорядчих актів свідчить не лише про рівень виконавчої дисципліни, а й про рівень
кваліфікації працівників. Наразі з’ясуємо, які накази належать до так званих некадрових і як їх правильно оформлювати.

Класифікація
розпорядчих документів
Управлінська діяльність підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) незалежно від їх форми власності, господарювання і
підпорядкованості супроводжується виданням
організаційно-розпорядчих документів.
У Правилах організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5, уперше подано офіційну класифікацію
організаційно-розпорядчої документації, що є одним з класів управлінської документації. Так,
організаційно-розпорядча документація поділяється на організаційну, розпорядчу та інформаційно-аналітичну. Розпорядча документація,
у свою чергу, поділяється на таку, що фіксує
рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань
діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових (особового складу) питань
(постанови, рішення, накази, розпорядження).
Розглянемо особливості оформлення розпорядчих документів з основної діяльності (далі —
ОД) і адміністративно-господарських питань
(далі — АГП).
Розпорядчі документи (накази) з ОД видаються з питань:
— утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування підприємства;
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— відкриття філій;
— організації структурних підрозділів, розподілу посадових обов’язків;
— фінансово-господарської діяльності;
— зміни виду діяльності;
— затвердження статутів, положень, інструкцій, правил, структури, чисельності, штатного
розпису;
— внесення змін до внутрішніх нормативноправових документів;
— режиму роботи підприємства;
— фінансування певних програм, проектів;
— проведення певних заходів щодо роботи з
персоналом (зокрема, атестація персоналу);
— відряджень та безліч інших управлінських
ситуацій, які потребують документального вирішення.
Розпорядчі документи (накази) з АГП стосуються менш важливих питань, зокрема:
— організація й проведення певних заходів
(як-от, інвентаризація, поточний ремонт будівель і приміщень, поліпшення санітарного стану та благоустрою прилеглих до будівель територій тощо);
— облаштування робочих місць, зокрема, забезпечення працівників офісними меблями й
технікою, інформаційно-комунікаційними ресурсами (наприклад, службовими мобільними
телефонами), інвентарем, канцелярським приладдям тощо;
— запровадження незначних змін у роботі
окремих структурних підрозділів чи працівників,
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встановлення певних обмежень (наприклад,
обмеження у користуванні мобільним зв’язком, заборона курити у приміщеннях, призначення чергових на період святкових днів)
тощо.

Хто готує накази з ОД і АГП?
Насамперед слід наголосити, що управлінські
документи, які створюються на підприємстві,
повинні відповідати його правовому статусу.
Кадрові служби відповідно до своїх функціональних обов’язків готують проекти кадрових
наказів, однак вони можуть готувати або брати
участь у підготовці й деяких наказів з основної
діяльності. При цьому зазвичай такі накази
мають стосуватися роботи з персоналом (наприклад, проведення атестації, організації
навчання персоналу тощо).
На невеликих підприємствах кадрові служби
за дорученням керівника готують й інші накази
з основної діяльності, зокрема, щодо внесення
змін до штатного розпису, встановлення неповного робочого часу тощо.
Ініціювати підготовку наказу з ОД чи АГП
може як безпосередньо керівник підприємства,
так і будь-який структурний підрозділ. У другому випадку підставу щодо такої ініціативи зазвичай викладають у доповідній записці.
Проект наказу, як правило, готує структурний підрозділ (його керівник) або посадова особа, обов’язки якої найбільше стосуються змісту
відповідного документа. Крім того, до підготовки проекту наказу можуть бути залучені кілька
структурних підрозділів одночасно, у т. ч. й кадрова служба.

Оформлення наказів
Накази з ОД видають на виконання нормативно-правових актів вищих органів влади і
управління або для здійснення власної виконавчо-розпорядчої діяльності. Оформляють їх
на загальному бланку підприємства, який має
містити такі реквізити:
— назву виду документа (наказ або розпорядження);
— код форми документа за Державним класифікатором управлінської документації;
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— дату документа;
— реєстраційний індекс документа;
— гриф обмеження доступу до документа
(тільки для розпорядчих документів, що містять
інформацію з обмеженим доступом згідно з законодавством);
— заголовок до тексту документа;
— відмітку про контроль;
— текст документа;
— відмітку про наявність додатків;
— підпис;
— відбиток печатки;
— гриф погодження документа;
— візи документа;
— відмітку про ознайомлення з документом;
— відмітку про засвідчення копії;
— відмітку про виконання документа й скерування його до справи;
— відмітку про наявність документа в електронній формі (вказують у разі потреби);
— запис про державну реєстрацію.
Складаючи проект наказу, слід пам’ятати, що
текст має бути викладений коротко, послідовно,
чітко, без подвійного тлумачення, повинні бути
зазначені конкретні виконавці та реальні терміни виконання доручень, посадові особи, на яких
покладається контроль за виконанням наказу,
також у разі потреби перелічуються акти, що
підлягають скасуванню або втратили чинність.
Проект наказу обов’язково слід погодити з
усіма зацікавленими структурними підрозділами та посадовими особами, яких безпосередньо
стосується зміст цього документа, а в разі потреби — й зі сторонніми юридичними особами.
Отже, погодження може бути як внутрішнє
(у межах юридичної особи — автора документа), так і зовнішнє (за його межами).
Візами оформлюють внутрішнє погодження
документа в межах юридичної особи. Віза вказує на згоду або незгоду відповідної посадової
особи зі змістом наказу. Завжди першим свою
візу проставляє укладач документа — працівник
структурного підрозділу, який відповідає за підготовку проекту цього документа. Юридичною
особою може бути визначено й документально
зафіксовано перелік посадових осіб, які повинні
візувати проекти наказів та інших документів.
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Візувати накази з ОД і АГП можуть лише ті посадові особи, до компетенції яких належить вирішення завдання, сформульованого у цьому
документі.

Проекти розпорядчих документів, що зачіпають інтереси інших юридичних осіб, мають
попередньо погоджуватися з ними. У такому разі
в наказі оформлюють гриф погодження або
складають окремий аркуш погодження, який додають до цього розпорядчого документа. За наявності розбіжностей до проекту додаються зауваження або суть розбіжностей зазначається в
супровідному листі.

Доведення наказу до виконавців
Порядок підготовки й оформлення проектів
наказів з ОД і АГП, а також підписання й доведення їх до виконавців є аналогічним, тому й вимоги щодо цих видів наказів є узагальненими.
Накази з ОД і АГП можуть стосуватися групи
працівників. У такому разі наказ тиражують у
потрібній кількості й передають або розсилають
за списком структурним підрозділам, а також, у
разі потреби, іншим зацікавленим юридичним
особам. Прізвища конкретних виконавців, до
відома яких треба довести відповідний наказ,
зазначають у списку, який додається до наказу.
Цей список формує особа, яка готувала проект
наказу.

Наказ набуває чинності з дати його підписання,
якщо інше не вказано у цьому документі. Після
його підписання заборонено вносити будь-які
виправлення чи уточнення — за потреби це
можна зробити лише шляхом видання іншого
наказу.
З наказами з ОД і АГП (на відміну від кадрових розпорядчих документів) ознайомлюють під
підпис лише в деяких випадках. Якщо таке ознайомлення дійсно потрібне, у тексті наказу
вказують: «Ознайомити з цим наказом під підпис економіста Шевченко Г. Д. і бухгалтера Хар-
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ченко З. А.». У такому разі на зворотному боці
першого примірника наказу оформлюють відмітку про ознайомлення: «З наказом ознайомлений(і)» і з нового рядка зазначають посади,
прізвища та ініціали працівників. Останні під
час ознайомлення проставляють особисті підписи й дату ознайомлення з наказом.
Якщо треба ознайомити з наказом значну
кількість працівників, у тексті документа окремим пунктом зазначають: «Ознайомити з цим наказом працівників підприємства під підпис згідно
зі списком, що додається». У такому разі формують окремий список, в якому працівники навпроти свого прізвища проставляють дату і підпис,
чим засвідчують факт ознайомлення з наказом.
Аркуш ознайомлення з наказом зберігають у
справі разом із відповідним наказом як додаток
до нього.
Накази з ОД реєструють окремо від наказів з
АГП і зберігають в окремих справах. При реєстрації наказам з ОД надають цифровий індекс
(можливий варіант, коли через рисочку проставляють літери ОД). Наказам з АГП присвоюють літерно-цифровий індекс (наприклад, наказ
№ 35-агп).
Розглянемо кілька зразків формулювання наказів з ОД.

Встановлення
неповного робочого дня
Порядок встановлення неповного робочого
дня передбачено ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про
працю України, відповідно до якої про таку зміну працівники мають бути попереджені не пізніше ніж за два місяці.
Проект наказу про встановлення неповного робочого дня на великих підприємствах зазвичай
готує відділ організації праці та заробітної плати,
а на малих — кадрова служба. У наказі в обов’язковому порядку мають бути зазначені причини
зміни режиму робочого дня і конкретний період,
на який такі зміни запроваджуються (Зразок 1).
Так само готуються накази про встановлення
неповного робочого часу (неповний робочий
день, неповний робочий тиждень) для працівників окремих структурних підрозділів чи окремих категорій працівників.
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САДИ СУМЩИНИ»
НАКАЗ
10.05.2016 р.

м. Суми

№ 24-од

Про встановлення неповного
робочого дня
У зв’язку з реконструкцією овочесховища № 2 і з метою уникнення звільнення працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити в овочесховищі № 2 з 16 липня 2016 року строком на шість місяців неповний робочий день — 4 год..
2. Начальнику відділу кадрів Харченко К. П.:
2.1. Ознайомити з цим наказом усіх працівників овочесховища № 2 під підпис. Працівникам, які відсутні на роботі з поважних причин, надіслати письмові повідомлення про встановлення неповного робочого дня з повідомленням про вручення.
2.2. Запропонувати працівникам протягом не більш як двох місяців з дня ознайомлення з
наказом (отримання повідомлення) надати керівництву ТОВ «Сади Сумщини» письмову заяву
про згоду чи незгоду продовжувати роботу після встановлення неповного робочого дня.
2.3. Підготувати проект наказу про встановлення неповного робочого дня персонально
кожному працівникові, який дав згоду, та вирішити всі питання відповідно до вимог чинного
трудового законодавства щодо працівників, які не дали згоду на роботу з неповним робочим
днем.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстава: доповідна записка головного інженера від 18.04.2016 р..
Директор

Кузьменко

М. К. Кузьменко

Візи:
Завідувач овочесховища
Начальник відділу кадрів

Панченко
Харченко

Т. С. Панченко
К. П. Харченко

Зверніть увагу, що встановлення неповного
робочого часу тягне за собою зміни в оплаті праці, яка здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: видавати разом із наказом
додатки, не згадані в тексті розпорядчого документа.

Внесення змін до штатного розпису
Власник або уповноважений ним орган відповідно до ст. 64 Господарського кодексу Украї-
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ни може самостійно визначати структуру, чисельність і штатний розпис.
Штатний розпис є одним з обов’язкових документів підприємства, який, як правило, затверджується на початку календарного року і діє
протягом року. У разі потреби до нього можуть
вноситися зміни, при чому частота і кількість
цих змін законодавством не обмежується.
Введення чи виведення посад (професій), зміна розмірів посадових окладів (тарифних ставок) чи назв посад (професій), встановлення або
скасування доплат, надбавок, які мають постійний характер, зокрема за стаж роботи на підприємстві, здійснюється наказом (Зразок 2). Готує
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Зразок 2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИРІУС»
НАКАЗ
12.05.2016 р.

м. Київ

№ 45-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку зі збільшенням обсягу поставок готової продукції та з метою забезпечення
вимог Закону України «Про охорону праці»,
НАКАЗУЮ:
Ввести з 15 травня 2016 року до штатного розпису ПрАТ «Сиріус» такі посади:
— експедитора відділу збуту з посадовим окладом 5 000 грн;
— інженера з охорони праці І категорії з посадовим окладом 6 000 грн.
Підстава: 1. Доповідна записка головного інженера від 10.05.2016 р.;
2. Доповідна записка начальника відділу роботи з персоналом від 11.05.2016 р..
Директор
Візи:
Головний інженер
Головний бухгалтер

Марченко

К. Т. Марченко

Шевченко
Солошенко

К. М. Шевченко
С. М. Солошенко

наказ структурний підрозділ, у положенні про
який вказані ці функціональні обов’язки. При незначних змінах штатний розпис, затверджений
на початку року, не змінюють, а керуються в
роботі і штатним розписом, і змінами до нього.
Якщо ж на підприємстві відбулися значні структурні зміни, штатний розпис готують і затверджують у новій редакції.

Зміна назви підприємства
Якщо власник прийняв рішення про перейменування підприємства, про це видається відповідний наказ, який теж належить до наказів з
основної діяльності (Зразок 3).
Тут слід наголосити, що кадрова служба на
підставі наказу в обов’язковому порядку має
внести до трудових книжок працівників запис
про зміну назви підприємства.
Внесення запису здійснюється наступним
чином. У графі 3 розділу «Відомості про роботу»
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трудової книжки окремим рядком записують,
наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр перспективних досліджень»
перейменовано у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр перспективних досліджень». У графі 4 цього ж розділу вказують підставу перейменування (дату і номер
наказу).

Строки зберігання
наказів з ОД а АГП
Відповідно до Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі —
Перелік № 578), накази з ОД та АГП мають
реєс труватися окремо, а саме в журналі обліку
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Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
НАКАЗ
12.05.2016 р.

м. Київ

№ 22-од

Про перейменування
підприємства
На виконання рішення загальних зборів учасників товариства від 4 травня 2016 року,
протокол № 3,
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати з 20 травня 2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр
перспективних досліджень» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український
центр перспективних досліджень».
2. Відділу роботи з персоналом і бухгалтерії вжити заходів щодо внесення змін до облікових та інших документів, трудових книжок працівників підприємства.
Підстава: рішення загальних зборів учасників товариства від 04.05.2016 р., протокол № 3.
Директор
Візи:
Начальник відділу
роботи з персоналом
Головний бухгалтер

Хоменко

Шевчук
Маркович

наказів з основної діяльності та журналі обліку
наказів з адміністративно-господарських питань.
На підприємствах, що належать до джерел
формування Національного архівного фонду,
накази з ОД згідно з Переліком № 578 мають
строк зберігання «Постійно». Це означає, що
такі розпорядчі документи підлягають довічному зберіганню.
На тих же підприємствах, що не належать до
джерел формування Національного архівного
фонду, накази з ОД згідно з Переліком № 578
мають строк зберігання «До ліквідації організації». Отже, ці розпорядчі документи безстроково зберігаються в юридичної особи, а в разі її
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О. Р. Хоменко

Т. М. Шевчук
Б. Л. Маркович

ліквідації підлягають експертизі цінності й залежно від її результатів можуть бути знищені,
за винятком тих, що зачіпають права громадян
і мають бути передані за описами справ на подальше зберігання до місцевих архівних установ саме для зберігання архівних документів,
що не належать до Національного архівного
фонду.
Строк зберігання наказів з АГП для всіх без винятку юридичних осіб згідно з Переліком № 578
становить 5 років.

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства
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Проведення наради
і складання протоколу
У попередньому номері «Консультанта Кадровика» ми докладно розглянули порядок
підготовки до наради на підприємстві, а також відповідні документи, які складаються
під час такої підготовки. Наразі ж приділимо увагу порядку проведення самої наради та ознайомимося з правилами оформлення її основного документа — протоколу.

Проведення наради
Перед початком наради відповідальна за її
проведення особа (помічник, секретар керівника або інший відповідний працівник) може приготувати, у разі доцільності, для учасників наради (або членів президії засідання) папки з
матеріалами наради, чистий папір, олівці прості
та кольорові (червоні), скріпки, лінійки, воду
для виступаючих тощо.
Також зазвичай, особливо під час великих нарад, може проводитися реєстрація її учасників
(як правило, вона розпочинається за одну – дві
години до початку наради).
Якщо на нараду запрошені особи з інших підприємств чи організацій, їх можна проводити до
зали засідання на відповідні місця (переважно у
перших рядах). Решта учасників наради розміщується довільно. Якщо для проведення наради
створюється президія, то місце керівника, який
проводить нараду, знаходиться у середині столу
президії, решта членів президії розміщується
відповідно до рангу посад, почесні місця — справа і зліва від керівника. Вони переважно надаються в першу чергу жінкам — учасникам наради.
Обов’язки відповідальної за проведення наради особи безпосередньо перед засіданням
або у його ході можуть включати роздачу матеріалів учасникам наради, добір окремих матеріалів і документів для свого керівника, повідомлення керівнику про осіб, які спізнилися
на нараду, про учасників наради, які просять
слова, а також про настання часу перерви. Також цій особі (чи іншій з відповідною кваліфі-
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кацією або досвідом роботи — наприклад, стенографісту) може бути доручено ведення протоколу наради.
Зауважимо, що супровід наради потребує
наявності у відповідного працівника таких якостей і професійних навичок, як уміння слухати,
запам’ятовувати та аналізувати. Нерідко трапляється, що присутні на нараді починають говорити одночасно, однак лише незначна частина з їхніх висловлювань містить об’єктивну
інформацію, яку варто фіксувати в документі.
Також деякі виступаючі полюбляють «обрамляти» свої думки словами, що виражають їхні почуття або особисте ставлення до ситуації. Щоб
виділити суть з таких багатих на емоції виступів, працівнику, який веде протокол, знадобиться
вміння концентрувати увагу, а також розуміння
основних бізнес-процесів підприємства. Враховуючи зазначене, робоче місце особи, яка буде
протоколювати хід засідання на нараді, слід
встановити так, щоб вона добре чула і бачила
всіх виступаючих. Якщо виникає необхідність
також може здійснюватися звукозапис виступаючих, який у подальшому допоможе більш
детально оформити документи наради.
Наприкінці наради, як правило, її голова підбиває підсумки обговорення і повідомляє, що
потрібно зробити, хто саме це має робити і в які
терміни. Зазначені «домовленості» між учасниками наради і напрями майбутньої діяльності
відбиваються у протоколі наради, у якому письмово фіксуються відповідні рішення із зазначенням відповідальних виконавців і строків виконання завдань.
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Що таке «протокол»?
Протокол — це організаційно-розпорядчий
документ, що містить послідовний запис ходу
обговорення питань і ухвалення рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях колегіальних органів. Переважно він складається на
підставі звукозапису або чорнових рукописних
записів, які ведуться під час засідання секретарем (або іншим працівником, на якого покладаються відповідні функції), а також матеріалів,
підготовлених до засідання (текстів докладів,
виступів, довідок, проектів рішень, порядку денного, списків учасників тощо).
Якщо на засіданні вівся звукозапис, після засідання він передруковується, потім письмовий
текст редагується і в обробленому вигляді включається до протоколу. Термін, що приділяється
для оформлення протоколу засідання, переважно не перевищує трьох – п’яти днів з дня засідання. Протоколи ж оперативних нарад складаються і оформляються у день їх проведення
або протягом одного – двох днів після них.
Усі протоколи залежно від обсягу фіксованих
у них даних можна розподілити на такі три
види:
 повний — містить запис всіх виступів на
засіданні, питання, поставлені доповідачеві, виступи осіб, які взяли участь в обговоренні, ухвалені рішення;
 стислий — включає тільки прізвища тих,
хто виступав, тему виступу (іноді — запис виступу в короткій формі), ухвалені рішення;
 стенографічний — містить послідовний
та докладний опис перебігу відповідного засідання.
Рішення про обрання певної форми протоколювання приймає голова наради, наприклад,
хід оперативних нарад, у тому числі й у директора з персоналу або начальника відділу кадрів,
переважно оформлюється за допомогою стислих протоколів.

Проблеми при складанні
стислих протоколів
Складання стислих протоколів оперативних
нарад часто викликає певні труднощі. Розглянемо найпоширеніші із них.
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Проблема 1: Працівник, який веде протокол,
внаслідок своєї не дуже високої кваліфікації або
невеликого досвіду роботи може не розуміти
суті питання, що розглядається, а тому в нього
можуть виникати певні ускладнення під час запису ходу обговорення певного питання. У таких ситуаціях працівник, який є відповідальним
за ведення (оформлення) протоколу, повинен
звернутися за роз’ясненнями до співробітника,
який виступав на нараді, після її закінчення або
до будь-якого іншого співробітника, який може
дати потрібні роз’яснення.
Проблема 2: Оскільки оперативні наради
часто ведуться без жорсткого регламенту, працівник, який веде протокол, може не встигати
записувати все, що відбувається в ході наради.
У такому випадку може допомогти ведення звукозапису під час засідання і складання протоколу, який потім можна буде «розшифрувати» на
папері.
Проблема 3: Під час обговорення питання
може наводитися як істотна, так і другорядна
або взагалі незначуща інформація, і для працівника, який веде протокол, може бути заскладно
виділити головну (істотну) інформацію, яку потрібно зафіксувати в протоколі. У цьому випадку перед оформленням протоколу на відповідному бланку, працівник, який вів протокол,
повинен проаналізувати всю інформацію, відділити головне від другорядного і внести до протоколу тільки найважливіші відомості.

Документальне оформлення
По суті протокол є своєрідним конспектом наради. На підставі зроблених у ньому записів порушені на нараді питання можуть обговорюватися на наступних зустрічах. З цього документа
ті, хто не був присутній на нараді (наприклад,
відповідальні виконавці певних рішень, прийнятих під час наради), зможуть отримати потрібну
їм цінну інформацію.
Відповідно до Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1242, а також інших
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нормативно-правових актів у сфері діловодства
протокол оформлюється на бланку протоколу
(за наявності такого бланку) або на загальному
бланку установи, а у разі, якщо бланки не передбачені — на чистому аркуші паперу формату А4
(210 297 мм) як з кутовим (переважно), так і з
поздовжнім розташуванням реквізитів.
На бланку протоколу вказують назву виду документа — ПРОТОКОЛ. Також, якщо нарада
проводиться у керівника структурного підрозділу, у протоколі поряд із назвою підприємства
наводять назву і відповідного структурного підрозділу.
Протокол має містити такі реквізити:
 Дата проведення засідання. Якщо засідання
тривало кілька днів, то через тире зазна-чаються
перший і останній день засідання;
 Номер (індекс) — повинен відповідати порядковому номеру засідання. Нумерація протоколів ведеться в межах календарного року окремо
за кожною групою протоколів засідання відповідного колегіального органу: колегії, технічних,
наукових, експертних комісій, рад тощо;
 Місце засідання — зазначається назва населеного пункту, в якому відбулося засідання;
 Заголовок до тексту — повинен відображати вид засідання (нарада, збори, конференція
тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада,
колегія, робоча група тощо) і включати назву
виду документа (наприклад, «Протокол наради
у директора з кадрових питань та побуту ТОВ
«Виробник»», «Протокол наради у начальника
управління персоналом ПАТ «Машинобудівник»
тощо);
 Текст — складається із вступної та основної
частин (більш детально про текст буде зазначено нижче);
 Підписи — протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем.
Також деякі протоколи засідань (технічних
комітетів, методичних, експертних, наукових
рад і комісій тощо) підлягають затвердженню.
У такому разі протокол повинен мати гриф затвердження.
Коли є необхідність, копії протоколів або витяги з них можуть надсилатися зацікавленим
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установам, посадовим особам, працівникам.
У цьому випадку вони засвідчуються відповідною печаткою, наприклад, служби діловодства.
Список розсилки складає і підписує секретар засідання.

Текст протоколу
Текст протоколу складається з вступної та
основної частини. Зокрема, у вступній частині
наводяться:
— відомості про посаду, прізвище, ініціали
особи, яка проводить нараду і, як правило, є «головою» наради, а також про секретаря наради;
— список працівників підприємства або структурного підрозділу, які беруть учать у нараді;
— запис про осіб, запрошених на нараду (якщо
на нараді присутні представники інших підприємств та організацій, наприклад, профспілок, органів місцевої влади чи органів вищого
рівня);
— порядок денний наради.
Слова «Голова», «Секретар» друкують від межі
лівого поля документа. Після цих слів ставлять
тире і вказують прізвища та ініціали головуючого та секретаря. Секретарем наради у керівника
підприємства переважно є секретар або помічник (референт) цього керівника. У випадку проведення наради у керівника структурного підрозділу, в якого немає секретаря чи помічника,
виконання обов’язків секретаря наради (і, відповідно, ведення протоколу) доручається одному зі співробітників підрозділу (приміром, у відділі кадрів це може бути інспектор з кадрів).
Якщо у нараді бере участь значна кількість
учасників засідання, наприклад, більше 15 працівників, у протоколі можна вказати загальну
кількість учасників, а список присутніх з вказівкою посад і прізвищ навести у додатку до протоколу, наприклад, у такому вигляді: «Присутні:
працівники служби управління персоналом підприємства в кількості 16 осіб (список додається)».
Прізвища осіб, запрошених на засідання, вказуються після слова «Запрошені» (також друкується від межі лівого поля документа) із зазначенням посади особи і найменування підприємства
(якщо запрошені є працівниками інших підприємств).
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Слова «Порядок денний» також друкують від
межі лівого поля документа. Після них ставлять
двокрапку і далі у новому рядку, зробивши відступ від межі лівого поля, формулюють обговорювані питання. Додатково може вказуватися
посада і прізвище доповідача (виступаючого).
Питання порядку денного формулюються із прийменником «Про» і якщо порядок денний містить
декілька питань, їх нумерують, наприклад:
«Порядок денний:
1. Про графік відпусток на 2016 р.. Заступник
начальника відділу кадрів Івашко О. О..
2 Про організацію семінару з кадрового діловодства. Інспектор з кадрів Мамчур В. Г..»
Також питання порядку денного повинні формулюватися точно і ясно, відображати суть обговорюваного питання. Не рекомендується
включати до порядку денного пункт «Різне»
або «Різні питання».
Основна частина протоколу складається з
розділів, що повинні відповідати пунктам порядку денного. У свою чергу, кожний розділ розподіляється на такі частини: «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ»). Зазначені назви відповідних частин
друкують великими літерами без відступу від
межі лівого поля і після них ставлять двокрапку.
Перед кожним словом «СЛУХАЛИ» арабськими цифрами проставляють номер відповідного
пункту порядку денного, а після нього з нового
рядка зазначають прізвище та ініціали доповідача, тобто особи, яка виступила на нараді з відповідного питання порядку денного з основним
повідомленням. Текст виступу викладається у
третій особі однини. При цьому тексти або тези
доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включаються.
У цьому випадку після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається: «Текст доповіді
(виступу) додається до протоколу».
Після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксуються виступи тих осіб, які взяли участь в обговоренні доповіді. Виступи оформлюються у протоколі із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів промовців
у називному відмінку, а також з викладенням
змісту питання та відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини.
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Після слова «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ») зазначають прийняті рішення з
відповідного питання у стислій (точній, лаконічній) формі таким чином, щоб не виникало двоякого тлумачення цього рішення. Крім того, рішення повинне бути конкретним і включати
складові, що відповідають на такі питання: кому,
що зробити і в який строк. Також формулюються
рішення в приписуючій формі: «Підготувати...»,
«Передбачити...», «Проінформувати...». З одного
питання може бути ухвалено декілька рішень.
У цьому випадку вони нумеруються арабськими
цифрами з прив’язкою до порядкового номера
питання відповідно до порядку денного та порядкового номера окремого рішення, наприклад:
«ВИРІШИЛИ:
1.1. Підготувати проект Положення про відділ підготовки персоналу. Відповідальний виконавець — менеджер з персоналу Іванов І. І.. Термін виконання — 20.04.2016 р..
1.2. Провести переговори з відповідними навчальними закладами щодо проведення підвищення кваліфікації працівників. Відповідальний
виконавець — заступник начальника управління по роботі з персоналом Іванчук Ф. Б.. Термін
виконання — 15.04.2016 р..»
Якщо є необхідність, то разом з рішенням зазначаються результати голосування: кількість
голосів, поданих «за», «проти» та «утрималися».
Також, коли на засіданні приймається рішення
про затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається
до протоколу і в ньому робиться посилання на
номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на засіданні та факт
обговорення яких було зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються арабськими цифрами. Між тим, у відповідних пунктах протоколу
робиться посилання на ці додатки, а реквізит
«Відмітка про наявність додатків» наприкінці
тексту протоколу не зазначається.
Зауважимо, що у випадку складання стислого
протоколу, який, як правило, оформлюється під
час проведення оперативних нарад, зміст його
тексту не потребує зазначеної деталізації, і в ньому можуть фіксуватися лише прийняті рішення,
а не хід обговорення питання (див. Зразок).
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПРОТОКОЛ
11.04.2016 р. № 20
м. Харків
Нарада у директора з персоналу ПАТ «Сучасні Технології»
Голова — Фоменко В. І., директор з персоналу ПАТ «Сучасні Технології»
Секретар — Хоменко Т. І., інспектор з кадрів
Присутні: Іванова К. О. — начальник відділу кадрів; Петрова Н. І. — менеджер з персоналу; Безгубенко І. М. — адміністратор системи, Блудов В. І. — фахівець з інформаційних
технологій.
Запрошені: Міхайлюченко О. Ю. — керівник проектів та програм з автоматизації робочих
місць ТОВ «Інформаційні комунікації».
Порядок денний:
1.
Про можливе перенесення термінів закінчення проекту з автоматизації роботи відділу кадрів. Доповідач — Безгубенко І. М., адміністратор системи.
2.
Про проблеми з виконавцями тестування інформаційної системи. Доповідач — Міхайлюченко О. Ю., керівник проектів та програм з автоматизації робочих місць ТОВ «Інформаційні комунікації».
1. СЛУХАЛИ:
Безгубенко І. М..
ВИСТУПИЛИ:
Міхайлюченко О. Ю., Петрова Н. І., Фоменко В. І.
ВИРІШИЛИ:
1.1 Змінити програму навчання персоналу щодо роботи з інформаційною системою. Відповідальний виконавець — Іванова К. О., начальник відділу кадрів. Термін виконання —
20.04.2016 р..
1.2 Скоректувати план-графік проекту автоматизації. Відповідальний виконавець — Безгубенко І. М., адміністратор системи. Термін виконання — 21.04.2016 р..
2. СЛУХАЛИ:
Міхайлюченко О. Ю.
ВИСТУПИЛИ:
Петрова Н. І., Фоменко В. І., Безгубенко І. М.
ВИРІШИЛИ:
2.1 Підготувати пропозиції щодо розподілу відповідальності між учасниками проектної
команди. Відповідальний виконавець — Іванова К. О., начальник відділу кадрів. Термін виконання — 25.04.2016 р.
2.2 Скоректувати відповідну документацію проекту. Відповідальний виконавець — Безгубенко І. М., адміністратор системи. Термін виконання — 25.04.2016 р..
Голова
Секретар
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Фоменко
Хоменко

В. І. Фоменко
Т. І. Хоменко
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Зберігання протоколів
Усі оригінали протоколів нарад у керівників
підприємства або керівників його структурних
підрозділів формуються у справи відповідними
службами діловодства підприємства або працівниками, відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах. Також, за необхідності, копію протоколу або витяг з нього
направляють виконавцям, службі контролю
або іншим зацікавленим особам.
Заголовок справи з оригіналами протоколів
включають до зведеної номенклатури справ підприємства або відповідного структурного підрозділу, і формулювання такого заголовка може
бути, наприклад, таким: «Протоколи нарад у ди-

ректора з персоналу ПАТ «Сучасні технології»»
або «Протоколи нарад у начальника відділу кадрів ТОВ «Промінь»».
Строк зберігання різних протоколів може
бути також різним залежно від виду засідання
(наради), на якому він оформлюється, і визначається згідно з Переліком типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5. Наприклад, строки зберігання протоколів оперативних нарад наведено у Таблиці.
Таблиця

Види документів

Строк зберігання документів
в організаціях, у діяльності яких в організаціях, у діяльності яких
створюються документи НАФ
не створюються документи НАФ

Протоколи, стенограми оперативних нарад, що їх
проводять керівники центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
інших державних органів та організацій; документи
(довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них
Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп,
зборів структурних підрозділів організації

Скорочення «НАФ» у зазначеній таблиці означає Національний архівний фонд, а «ЕПК» —
експертно-перевірну комісію відповідного державного архіву, яка визначає конкретний строк
зберігання за поданням експертної комісії під-

5 р. ЕПК

5 р.

Доки
не мине потреба

Доки
не мине потреба

приємства. Відповідні строки зберігання документів вказуються і в номенклатурі справ.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань соціально-трудових відносин
РЕКЛАМА
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ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 229

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
25 березня 2016 року

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47,
ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р.
№ 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1
серпня 2013 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).
4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України
Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок обчислення стажу
державної служби, в якому
передбачено механізм обчислення такого стажу та чітко
визначені періоди, які зараховуються до стажу держслужби — це суттєво полегшить
роботу служби управління
персоналом кожного державного органу, оскільки такий
облік є необхідним під час
встановлення надбавки держслужбовцю за вислугу років
та надання додаткової оплачуваної відпустки.
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А. Яценюк

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 229

ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби
1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.
2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного
органу.
3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного
списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують
стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними
установами.
4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон).
До стажу державної служби зараховуються:
час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;
час перебування на посаді народного депутата України;
час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
час перебування на посадах суддів;
час перебування на посадах прокурорів;
час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше
75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;
період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
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час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів
Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та
інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів
суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.
5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.
6. Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону.
7. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 229
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної
служби» (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 21).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. № 878 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 62).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 264 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби»
(ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 167).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від
10 листопада 1994 р. № 758» (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 205).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. № 651 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 3).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 871 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 86).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 311 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 258).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1490 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 20, ст. 580).
10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1550 «Про умови оплати праці працівників державних архівів
областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 597).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. № 861 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 13).
13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 «Про умови оплати праці працівників Державного
архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний
вісник України, 1998 р., № 9, ст. 345).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р. № 638 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від
19 вересня 1997 р. № 1040» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 16, ст. 649).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1267 «Про внесення змін і доповнень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1476).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2044 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2232).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 848 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 900).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. № 1113 «Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1164).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 428 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 845).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1435 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1982).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р. № 681 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1045).
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22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 «Деякі питання центральних державних архівів» (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 85 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 137).
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 258 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 534).
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 689 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1436).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 814 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1698).
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 2 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 83).
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 43 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 142).
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 238 «Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 714).
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 552 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1626).
31. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 804 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, ст. 1724).
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 829 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1814).
34. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1076 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2235).
36. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2006 р. № 1658 «Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).
37. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 4 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 70).
39. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 36 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 213).
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 981 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894).
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 57 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 264).
42. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 730 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1865).
43. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. № 816 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2078).
44. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1192 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2931).
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 4 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної
служби» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 22).
46. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 «Питання Державної фінансової інспекції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).
47. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2012 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3272).
48. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).
49. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 562 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу
державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2433).
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 635 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення
стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2734).
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ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 270

Про затвердження Порядку надання державним службовцям
додаткових оплачуваних відпусток

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України «Про державну службу» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1994 р. № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим
особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» (ЗП України, 1994 р.,
№ 8, ст. 202) у частині надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
20 червня 2012 р. № 551 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1836).
4. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 270

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
6 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок надання державним службовцям додаткових
оплачуваних відпусток, в якому визначено умови надання
таких відпусток за стаж державної служби, їх тривалість,
а також правила їх поділу,
оплати та заміни грошовою
компенсацією.

ПОРЯДОК
надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток
1. Цей Порядок визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток (далі —
додаткова відпустка) державним службовцям.
2. Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п’ять років, надається
додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу
державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
3. Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після
досягнення відповідного стажу державної служби.
4. Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних
відпусток.
У перший рік державної служби в державному органі державному службовцю, який має
стаж такої служби понад п’ять років, додаткова відпустка надається після закінчення шести
місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.
5. Додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним службовцем і
керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого графіка
відпусток.
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6. Додаткову відпустку на прохання державного службовця може бути поділено на
частини будь-якої тривалості.
Невикористана додаткова відпустка чи її частина надається державному службовцю у
будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
За згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному
органі додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.
7. Додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі:
тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому
порядку;
відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань;
виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо
згідно із законодавством службовець підлягає звільненню на час виконання ним таких
обов’язків від основної роботи із збереженням заробітної плати;
настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
У разі перенесення додаткової відпустки строк її надання погоджується державним
службовцем з його безпосереднім керівником. Якщо причини, що зумовили перенесення
додаткової відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана
частина додаткової відпустки надається після закінчення дії таких причин або переноситься за згодою між державним службовцем і його безпосереднім керівником на інший
період.
8. Забороняється ненадання додаткових відпусток повної тривалості протягом двох
років підряд.
9. За бажанням державного службовця у разі його звільнення (крім звільнення за
порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку в році
звільнення з подальшим звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день
відпустки.
Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація
за всі невикористані ним дні додаткової відпустки.
10. За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути
замінена грошовою компенсацією.
11. Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування:
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
у відпустках без збереження заробітної плати:
у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку);
у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до
досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення
дитиною вісімнадцятирічного віку).
Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.
12. Державному службовцю, який відповідно до статті 35 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» за стаж державної служби:
12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних
днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби;
13 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 календарних
днів, додатковий день надається після наступних трьох років державної служби;
14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних
днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років державної служби.
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ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 230

Про затвердження Порядку відкликання державного службовця
із щорічної відпустки

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про державну службу» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, що
додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».

Набуття чинності:

Прем’єр-міністр України

Остання редакція:

А. Яценюк

1 травня 2016 року

25 березня 2016 року

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 230
ПОРЯДОК
відкликання державного службовця із щорічної відпустки
1. Цей Порядок визначає процедуру відкликання державного службовця із щорічної відпустки.

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено
Порядок відкликання державного службовця із щорічної
відпустки, в якому встановлено процедуру відкликання
держслужбовців із щорічної
основної та додаткової відпустки та визначено особливості такого відкликання залежно від категорії посади.

2. До щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать:
основна оплачувана відпустка;
додаткова оплачувана відпустка.
3. Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність
виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання
щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою.
4. Відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії «А», здійснюється за рішенням суб’єкта призначення, яке реалізується шляхом видання
наказу (розпорядження).
Відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або його заступника,
який займає посаду державної служби категорії «Б», здійснюється за рішенням керівника
державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення, шляхом видання
відповідного наказу (розпорядження).
Відкликання із щорічної відпустки інших державних службовців, які займають посади
категорії «Б» чи «В», здійснюється за рішенням керівника державної служби державного
органу, яке приймається у формі відповідного наказу (розпорядження).
5. Рішення про відкликання із щорічної відпустки (далі — рішення про відкликання)
приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби стосовно:
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1) державного службовця, який займає посаду категорії «А», за наявності:
ініціативи суб’єкта призначення;
обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу;
2) державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», за наявності:
ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівника державного органу або його заступника;
ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо йому підпорядковані;
обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі
повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання державного
службовця, який працює в такому структурному підрозділі.
6. Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується
службою управління персоналом державного органу. Зазначення в наказі (розпорядженні)
невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є
обов’язковим.
7. Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності)
зв’язку, а також поштового зв’язку не пізніше ніж за п’ять календарних днів до такого
відкликання.
У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/
або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності)
зв’язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.
8. У день прибуття на роботу служба управління персоналом державного органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом (розпорядженням) про
його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).
9. У разі неможливості прибути на роботу у зв’язку із погіршенням стану здоров’я,
складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють
прибуття на роботу, державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин
з використанням засобів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка
прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього керівника.
Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження обставин, що
ускладнили прибуття на роботу у зв’язку з відкликанням.
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ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 231

Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат
державного службовця у зв’язку з його відкликанням
із щорічної основної або додаткової відпустки
Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України «Про державну службу» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця
у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
25 березня 2016 року

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 231
ПОРЯДОК
відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державного
службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки
(далі — непередбачувані витрати).
2. Підставою для відшкодування непередбачуваних витрат є рішення про відкликання
державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки:
1) для державного службовця, який займає посаду категорії «А», — наказ (розпорядження) суб’єкта призначення;
2) для державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», — наказ керівника державної служби або особи, яка виконує його обов’язки.
3. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в разі відкликання державного
службовця із щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування в
санаторно-курортному закладі, іншому місці відпочинку (лікування) як у межах України, так
і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані
витрати, пов’язані з прибуттям на роботу.
4. До непередбачуваних витрат, які підлягають відшкодуванню, належать:
1) у разі відкликання державного службовця до від’їзду на відпочинок (лікування):
витрати на придбання невикористаних проїзних документів;
витрати у зв’язку з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації відпочинку (лікування);
витрати, пов’язані з бронюванням проїзних документів, місць проживання та надання
інших послуг;
документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці
відпочинку (оформлення візи, страхування, дозволів, сплати зборів тощо);
2) у разі відкликання державного службовця, який перебуває на відпочинку (лікуванні):
витрати на придбання невикористаних проїзних документів;
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Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено
Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з
його відкликанням із щорічної
основної або додаткової відпустки, в якому встановлено,
які саме витрати в цій ситуації
віднесено до непередбачуваних, що підлягають відшкодуванню, а також визначено механізм відшкодування таких
витрат.
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витрати, пов’язані із заміною проїзних документів чи придбанням нових (у разі неможливості повернути попередні проїзні
документи), та інші витрати, пов’язані з поверненням до місця проживання залізничним, повітряним, водним і автомобільним
транспортом загального користування (крім таксі);
витрати, пов’язані з невикористаними днями відпочинку (лікування) в разі неповернення (часткового повернення) коштів
надавачем послуг, зокрема за цивільно-правовими договорами.
5. Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю протягом одного місяця з дня видання наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки на підставі його письмової
заяви за умови наявності документів, що засвідчують обсяг таких витрат, зокрема проїзних документів або транспортних рахунків (багажних квитанцій), цивільно-правових договорів та рахунків (квитанцій), електронних квитків за наявності посадкового
талона та документів про сплату рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від осіб, що надають послуги з розміщення та проживання, зокрема за бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
6. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в межах видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи.

НАКАЗ
від 3 березня 2016 р. № 48

Видавник:
Національне агентство України з питань державної служби

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за № 439/28569

Про затвердження Порядку стажування державних службовців
Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
3 березня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено Порядок стажування державних
службовців, в якому встановлено загальні умови та процедуру проходження стажування
держслужбовцями, у тому
числі й за кордоном, визначено права і обов’язки державного службовця, який проходитиме стажування, обов’язки
керівника стажування, а також
критерії оцінювання результатів стажування.

Відповідно до частини десятої статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
«Про державну службу» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок стажування державних службовців (додається).
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби
відповідно до розподілу обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
3 березня 2016 року № 48
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за № 439/28569
Порядок
стажування державних службовців
1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо проходження державними службовцями стажування, в тому числі за кордоном, як однієї з форм підвищення рівня професійної
компетентності.
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2. Стажування державних службовців проводиться з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства та цього Порядку.
3. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.
4. Державним службовцям, які проходять стажування в іншому населеному пункті, за основним місцем роботи відшкодовуються витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час перебування в дорозі та найм житла.
5. Під час проходження стажування за кордоном витрати на таке стажування та порядок їх відшкодування передбачаються у
міжнародних договорах та договорах про співпрацю.
6. Направлення державного службовця на стажування до іншого державного органу, а також за кордон здійснюється на підставі наказу керівника державної служби державного органу, в якому працює державний службовець.
При цьому необхідна письмова заява самого державного службовця та згода відповідного керівника державної служби
державного органу за місцем його стажування.
7. Допуск на стажування, строк та зміни процедури його проходження оформлюються наказом керівника державної служби
державного органу, де проводиться стажування.
8. Права і обов’язки державного службовця, який проходить стажування:
може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів, бути присутнім на нарадах;
зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;
зобов’язаний удосконалювати професійні знання, уміння та навички, поєднуючи їх з практичною діяльністю з використанням
позитивного досвіду відповідного державного органу;
зобов’язаний виконувати вказівки та доручення керівника стажування, додержуватись професійної етики та культури поведінки.
9. Під час проходження стажування державний службовець зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового
розпорядку державного органу, у якому проходить стажування.
10. На період стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу, у яких буде проводитись стажування.
11. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), що затверджується керівником стажування в державному органі за погодженням з керівником державної служби в державному органі, де проводиться стажування.
12. Керівник стажування:
1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;
2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
3) забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи органу державної влади, у якому державний службовець
проходить стажування;
4) залучає державного службовця, який проходить стажування, до діяльності структурного підрозділу;
5) вивчає ділові та моральні якості державного службовця, який проходить стажування;
6) надає допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок;
7) корегує, перевіряє хід заповнення документації стосовно стажування;
8) заслуховує за необхідності на відповідних нарадах звіт державного службовця, який проходить стажування, про хід стажування, проводить індивідуальну роботу, спрямовану на відповідальне його ставлення до виконання посадових обов’язків;
9) контролює виконання індивідуального плану.
13. Після закінчення стажування державний службовець, який пройшов стажування, подає керівнику стажування звіт про
результати стажування.
14. Керівник стажування після подання державним службовцем звіту про результати стажування оформляє висновок про
результати стажування (додаток 2), що містить негативну, позитивну або відмінну оцінку виконання державним службовцем
індивідуального плану стажування та її обґрунтування. Зазначений висновок подається разом з індивідуальним планом керівнику державної служби в державному органі, де проводилось стажування.
15. Негативна оцінка проставляється керівником стажування у разі невиконання державним службовцем більшої половини
завдань, визначених індивідуальним планом стажування.
16. Позитивна оцінка проставляється керівником стажування у разі виконання державним службовцем половини або більшої
половини завдань, визначених індивідуальним планом стажування.
17. Відмінна оцінка проставляється керівником стажування у разі виконання державним службовцем усіх завдань, визначених індивідуальним планом стажування.
18. За результатами стажування у державному органі державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка
за результатами стажування для подання за основним місцем роботи (додаток 3), яка додається до особової справи.
Документи про проходження стажування направляються за основним місцем роботи державного службовця.
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19. Стажування за кордоном здійснюється відповідно до міжнародних договорів, на основі договорів про співпрацю між
державним органом та іноземними державними органами, а також з міжнародними організаціями, із визначенням змісту, умов
стажування та фінансового забезпечення.
20. Порядок та зміст стажування за кордоном визначаються правилами проходження стажування у відповідних іноземних
державних органах, міжнародних організація, а також умовами, передбаченими міжнародними договорами та договорами про
співпрацю.
21. Державний службовець, який пройшов стажування за кордоном, складає звіт у довільній формі за результатами стажування та протягом тижня з дня закінчення стажування подає його за основним місцем роботи безпосередньому керівнику.
22. Звіт про стажування та інші документи про проходження стажування за кордоном або їх копії зберігаються в особовій
справі державного службовця за основним місцем його роботи.
Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення

А. В. Заболотний

Додаток 1
до Порядку стажування державних службовців
(пункт 11)
ПОГОДЖЕНО
Керівник державної служби в
державному органі
_________________
___________________________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування
_________________

___________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

______________ 20__ р.

______________ 20__ р.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування ____________________
(ініціали, прізвище)

з ________ по _______________
на посаді _______________________________
№ з/п
1
2
3

Назва завдання

Особа, яка проходить
стажування

Строк виконання

_________________________
(підпис)
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Додаток 2
до Порядку стажування державних службовців
(пункт 14)
Керівник
державної служби в державному органі
___________________________________
(ініціали, прізвище)

ВИСНОВОК
про результати стажування ________________________________________________________________________________________
(ініціали, прізвище державного службовця)

на посаді ________________________________________________________________________________________________________
(назва посади та найменування структурного підрозділу органу)

Відповідно до наказу від ___ № __________________________________________ з ____________ по _________________________
(ініціали, прізвище державного службовця)

пройшов(ла) стажування на посаді _________________________________________________________________________________.
(назва посади та найменування структурного підрозділу органу)

Стажування відбувалось відповідно до індивідуального плану стажування.
Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування на посаді __________, виконано / не виконано в
повному обсязі.
У процесі стажування ________________________________________________ взяв(ла) участь у підготовці ___________________.
(ініціали, прізвище державного службовця)

Виконано завдання, не передбачені планом стажування.
Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________________ .
Керівник стажування
___________________________
________________________
__________________________________________
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

__________________ 20__ р.

Додаток 3
до Порядку стажування державних службовців
(пункт 18)

ДОВІДКА
за результатами стажування
у _________________
(назва державного органу)

Видана ___________________________________________________________________________ у тому, що дійсно пройшов(ла)
(П. І. Б. особи, яка проходила стажування)

стажування на посаді ___________ з ______ по ______.
Висновок керівника стажування (оцінка) ______________________________.
Керівник
державної служби
в державному органі

_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
______________ 20__ р.
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Посади керівників
вищої ланки управління
Дуже часто роботодавці, створюючи чи об’єднуючи підприємства, намагаються
обрати ті назви посад, які б відповідали їхнім баченням управління вищою ланкою
директорів. Тут ми говоримо, зокрема, про великий бізнес: корпорації, концерни,
синдикати, акціонерні товариства. Звісно, зазвичай підприємство очолює директор, але коли бізнес є дуже великим і структурованим, роботодавці виділяють
окремі напрями діяльності в структури, які також очолюють відповідні директори
(рідше — заступники директорів), а тому головному керівникові підприємства намагаються підібрати іншу назву посади, аби виокремити його серед інших керівників. Отже, розглянемо різні підходи до професій вищої керівної ланки.

Директори за напрямами діяльності
На сьогодні існує широке коло керівних посад
за напрямами діяльності. Так, відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), а також
згідно з галузевими випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) чинними професійними
назвами робіт керівників вищої ланки управління за напрямами діяльності є ті, що наведені у
Таблиці 1 і Таблиці 2. Для займання відповідних
посад, висуваються такі мінімальні кваліфікаційні вимоги як повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та

післядипломна освіта в галузі управління. А от
вимоги до стажу роботи різняться — для керівних посад, наведених у Таблиці 1, стаж роботи за
професіями керівників нижчого рівня має становити не менше 5 років, а для посад, наведених у
Таблиці 2, він має складати для магістра не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.
Зверніть увагу, що згідно з пп. 2 п. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону України
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII
вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста (повна вища освіта) після набрання
чинності цим Законом прирівнюється до вищої
освіти ступеня магістра.
Таблиця 1

«Директор з виробництва» (код КП — 1222.1)
Керує роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення виконання завдань виробничого характеру, наприклад: видобування вугілля, випуску концентрату та сортового вугілля встановленого асортименту
при дотриманні стандартів і технічних умов на їх якість, виконання встановлених обсягів з вантаження та перевезення вантажів залізничним транспортом, зобов’язань щодо поставки вугілля в кількостях, строках і в асортименті згідно з укладеними
договорами та прийнятими до виконання нарядами; розробленням проекту договору на поставку вугілля.
Координує роботу функціональних і виробничих підрозділів з оперативних питань, пов’язаних, наприклад, з: виробничою
діяльністю шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, вантажно-транспортних управлінь, шахтопрохідницького управління з проведення і ремонту гірничих виробок, керування монтажем, демонтажем та ремонтом гірничошахтового обладнання,
вживає заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу
виробничого процесу. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої
документації і звітності.
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Таблиця 1. Закінчення
«Директор з економіки» (код КП — 1231)
Керує всією інженерною діяльністю підприємств і організацій; розробленням перспективних і річних планів комплексного
розвитку бізнесу за всіма джерелами фінансування; роботою технічної ради; розробленням на основі наукових прогнозів довгострокових планів і заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, запобігання шкідливого впливу виробництва
на навколишнє середовище.
Спрямовує діяльність виробничих одиниць, підприємств і організацій на виконання поставлених завдань, досягнення високих
темпів розвитку виробництва, впровадження нової техніки, передової технології, досягнень науки, що забезпечують зростання
продуктивності праці; творчу ініціативу працівників на вирішення перспективних завдань.
Забезпечує взаємодію функціональних і виробничих підрозділів щодо проведення єдиної технічної політики, комплексного
розвитку виробництва, широкого використання досягнень науки, техніки, передового досвіду та інших питань інженерної
діяльності.
Бере участь у розробленні довгострокових програм розвитку підприємств; розробленні та затвердженні планів і заходів щодо
поліпшення стану охорони праці, зниження виробничого травматизму та профзахворювань; у розслідуванні аварій і нещасних випадків; аналізує та дає оцінку технічного рівня виробництва, техніко-економічних показників виробничо-господарської
діяльності підприємств.
«Директор з матеріально-технічного постачання» (код КП — 1226.1)
Керує організацією матеріально-технічного постачання; розробленням нормативів споживання матеріалів для виробничих
одиниць, підприємств і організацій; розробленням заходів щодо зниження витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою та
зберіганням матеріальних ресурсів; розробленням завдань щодо здавання металолому та інших вторинних ресурсів. Визначає
потребу в матеріально-технічних ресурсах.
Організовує планомірне забезпечення виробничих підрозділів, підприємств і організацій матеріально-технічними ресурсами;
займається розробленням і доведенням планів матеріально-технічного постачання до виробничих підрозділів, підприємств
і організацій; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах і складах; виявляє та реалізує зайві й невикористані
матеріальні цінності, а також опікується розробленням та здійсненням заходів щодо зниження понаднормативних запасів
обладнання, матеріалів і запасних частин; укладання договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів; транспортноекспедиційне обслуговування виробничих підрозділів, підприємств і організацій; займається питаннями щодо збирання металолому та інших вторинних ресурсів і виконання планів їхнього відвантаження; складання балансу обладнання в натуральному
і вартісному вираженні; списання обладнання, що стало непридатним; розроблення положень про підрозділи дирекції та
посадових інструкцій працівників.
«Директор з транспорту» (код КП — 1226.1)
Керує виконанням завдань з вантаження та перевезення продукції та інших вантажів, їх поставкою споживачам; розробленням
і впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва; розробленням планів розвитку транспорту, збільшення пропускної та провізної спроможності перегонів, продуктивності переміщення.
Організовує виконання заходів щодо удосконалення техніки та технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
цільові та комплексні перевірки виробничої та господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь; роботу щодо обміну досвідом і досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях. Розглядає і погоджує подані
вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
Контролює виконання графіків вантаження та перевезення продукції та інших вантажів; дотримання безпеки руху; забезпечення безперебійного та своєчасного обслуговування підприємства транспортом.

Таблиця 2
«Директор комерційний» (код КП — 1233)
Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративногосподарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів.
Організовує участь підпорядкованих йому служб і структурних підрозділів у складанні перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а
також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції.
Слідкує й організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і
готової продукції.
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Таблиця 2. Закінчення
«Директор з кадрових питань та побуту» (код КП — 1232)
Організовує управління формуванням, використанням і розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації
трудового потенціалу кожного працівника. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів
відповідно до стратегії розвитку підприємства і заходів для її реалізації. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства
в частині забезпечення його трудовими ресурсами. Забезпечує організацію та координацію проведення досліджень щодо
створення нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення та узагальнення передового досвіду в сфері нормування та організації праці, оцінки персоналу, профорієнтації та профвідбору, практичного впровадження методичних та
нормативних розробок. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом.
«Директор технічний» (код КП — 1229.7)
Керує всією інженерною діяльністю підприємств і організацій; розробленням перспективних і річних планів комплексного розвитку
за всіма джерелами фінансування; роботою технічної ради; розробленням на основі наукових прогнозів довгострокових планів і заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, запобігання шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище.
Визначає технічну політику та перспективи розвитку підприємств; першочергові напрями в розвитку відділень, філій тощо з
усіх видів технічної діяльності. Готує обґрунтування обсягів і строків проведення реконструкції та модернізації, нарощування
виробничих потужностей.

Головний керівник
і його повноваження
Усі вищенаведені та інші подібні керівні посади мають підпорядковуватися певному управлінцю. Залежно від структури бізнесу, його
розгалуженості, регіонального представництва
тощо визначається назва посади основного керівника. Можливі варіанти наведені у Таблиці 3.
Для займання відповідних посад висуваються

такі кваліфікаційні вимоги як наявність вищої
освіти відповідної спеціальності (магістр або
спеціаліст) та післядипломна освіта в галузі
управління. Щодо стажу роботи, то для перших
трьох керівних посад, наведених у Таблиці 3,
стаж роботи за професіями керівників нижчого
рівня має становити не менше 5 років, для передостанньої — не менше 3 років, а для останньої — не менше 2 років.
Таблиця 3

«Президент компанії» (код КП — 1210.1)
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Організовує роботу і ефективну взаємодію
всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального
процесу, управління, удосконалення господарського механізму.
Організовує та впроваджує систему управління згідно з ДСТУ ISO. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку
діяльності, зобов’язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.
«Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств
(асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)»
(код КП — 1210.1)
Керує на основі статуту про об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) виробничою, науковою та іншою діяльністю для вирішення загальних економічних та соціальних завдань.
Визначає та формулює політику розвитку об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну). Спрямовує діяльність виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методів організації управління, удосконалення господарського механізму.
Забезпечує виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов’язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання
чинних умов оплати праці та преміювання.
«Голова правління» (код КП — 1210.1)
Очолює і керує роботою правління та всіма видами діяльності підприємства, які визначені статутом і не заборонені чинним
законодавством, з усіх питань, крім тих, що підлягають компетенції загальних зборів та наглядової ради.
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Таблиця 3. Закінчення
Через правління та керівників структурних підрозділів здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує ефективну та стабільну його роботу, направляє діяльність на досягнення необхідних темпів розвитку та отримання прибутку.
Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність підприємства, забезпечує динамічний економічний і соціальний
розвиток, виконує рішення загальних зборів та наглядової ради. Забезпечує подання офіційної статистичної звітності та щоквартальне і щорічне подання звіту про результати діяльності підприємства в установленому порядку.
«Голова ради директорів» (код КП — 1210.1)
Контролює виконання планів і завдань, розроблених загальними зборами, Радою директорів, правлінням щодо удосконалення виробництва, торгівлі, розвитку. Проводить аналіз економічної кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу, на основі якого визначає перспективи розвитку ринку збуту та закупівель; удосконалення торгових та інформаційних
комп’ютерних систем, підвищення якості послуг. Готує інформацію для керівництва про стан бізнесу, співробітництва з державними органами, фінансовими установами України, міжнародними структурами ринку з питань розвитку національного
ринку, його інтеграції у світові.
Бере участь у підготовці проектів нормативних локальних документів. Подає пропозиції щодо внесення питань до порядку
денного засідань правління ради директорів. Координує роботу директорів департаментів і контролює виконання ними своїх
функціональних обов’язків; подає Голові правління пропозиції щодо призначення або звільнення з посади директорів департаментів.
«Голова спостережної (наглядової) ради» (код КП — 1210.1)
Очолює спостережну (наглядову) раду підприємств різних форм власності та способів господарювання. Організовує роботу спостережної (наглядової) ради в межах повноважень, визначених статутом підприємства. Здійснює керівництво
роботою спостережної (наглядової) ради щодо контролю за діяльністю виконавчих органів підприємства з порядку формування та розподілу доходу підприємства, виконання договірних зобов’язань, проведення інвестиційної політики тощо.
Подає пропозиції на розгляд членами спостережної (наглядової) ради щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх
підприємств, філій, затвердження їхніх статутів і положень. Готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні
збори акціонерів.

Отже, якщо для розуміння того, коли має бути
«Директор підприємства», а коли, наприклад,
«Генеральний директор», слід використовувати
такий принцип: якщо підприємство має розгалужену сферу діяльності (основне виробництво
+ школа + дитячий садок + санаторії + готелі
тощо) — то це «Генеральний директор», який
має в підпорядкуванні директорів зазначених
вище закладів або директорів за напрямами
діяльності. В іншому випадку — це «Директор
підприємства» з його заступниками та іншими
керівниками.
Що ж стосується «Президента компанії», то це
фактично аналог «Генерального директора», а
різниця може бути в тому, що перший є єдиним
власником бізнесу, а останнього можуть призначити відповідно до рішення зборів акціонерів (власника бізнесу) за контрактом.
Слушне запитання стосується «Голови правління», «Голови ради директорів» і «Голови спостережної (наглядової) ради», тобто в якому
випадку використовується той чи інший керівник.
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Так, відповідно до ст. 46 Закону України «Про
господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.
№ 1576-XII в акціонерному товаристві з числа
акціонерів може створюватися наглядова рада
акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність
виконавчого органу. В акціонерному товаристві,
яке налічує понад 50 акціонерів, створення
наглядової ради акціонерного товариства обов’язкове. Очолює таку раду «Голова спостережної (наглядової) ради». Згідно з вимогами ст. 47
зазначеного Закону виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво
його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Очолює такий
орган «Голова правління» або інший відповідний «Голова». Аналогом цієї керівної посади
може бути «Голова ради директорів».

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства
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Як утримати працівника
в період фінансової кризи
Кризова ситуація в країні загрожує підприємствам не тільки фінансовими проблемами
і втратою своїх позицій на ринку, але, як вже показала практика ранніх криз, втратою
кваліфікованих кадрів. Утримання — це критичний момент управління персоналом у
скрутний час, коли працівники налаштовані перейти до більш щедрого роботодавця.
Тому знайти способи утримання ключових співробітників є однією з основних задач
кадровиків та працівників служби персоналу під час фінансових криз, і досягти цієї
мети можна, якщо своєчасно інформувати персонал і реалізувати адекватну систему
мотивації.

Поширені помилки
Для подолання економічної кризи, що виникла в країні, особливо важливою є робота з персоналом. Діяльність відділу кадрів та/чи служби персоналу на цьому етапі повинна включати
діагностику кадрового потенціалу підприємства, розробку стратегії реорганізації і кадрових програм підтримки реорганізації, скорочення персоналу, підвищення продуктивності
праці, вирішення конфліктів, які особливо загострюються в цей період. Але дуже часто під
час кризи застосовують окремі загальні методи управління персоналом, які ефективні у
звичайні стабільні часи, проте під час кризи
можуть мати зворотний ефект. Отож, з’ясуємо,
чого не слід робити під час економічних ускладнень:
1. Не витрачайте гроші на корпоративну
культуру. На кризових етапах можна на певний
час «забути» про корисну в стабільні часи корпоративну культуру — через брак коштів вона все
одно перетворюється з культури на спортивнорозважальні заходи (і це у кращому випадку) та
звіти перед керівниками. Те, що називається
корпоративною культурою, під час кризи або
взагалі відсутнє, або існує, але не контролюється,
й навряд чи зможе утримати співробітників, а
тому на етапі кризи на корпоративну культуру
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краще не витрачати ані кошти, яких і так бракує, ані час працівників.
2. Не робіть вигляд, що обов’язки роботодавця є його особистим «подарунком» для працівників. Досить часто служба персоналу, серед
обов’язків якої повинна бути і мотивація персоналу, розуміє це дослівно, відстежуючи соціальні
пільги, передбачені законодавством, оплату лікарняних і так далі. Насамперед, необхідно нарешті «зламати» у свідомості і керівників, і рядових працівників стереотип, що передбачені
законом права та пільги є, так би мовити, «бонусом», який роботодавець надає співробітникам.
Дотримання вимог законодавства, у тому числі
й щодо трудових прав та соціальних гарантій
працівників, є обов’язком роботодавця, за невиконання якого його очікує фінансова, адміністративна, а подекуди і кримінальна відповідальність. Тому оперувати тим, що роботодавець
«милостиво» погоджується надавати працівникам стандартний «набір» соціальних пільг,
який встановлений законом, не лише безглуздо
(оскільки безліч підприємств пропонують співробітникам одне й те ж), а і просто аморально.
Натомість у період фінансової кризи буде дієвим,
якщо запропонувати працівникам додаткові
пільги (і не обов’язково матеріальні) — можна,
приміром, ввести по п’ятницях скорочений на
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одну годину робочий день (звісно, без коригування заробітної плати), збільшити хоча б на два
календарних дні стандартну тривалість щорічної відпустки тощо. До великих витрат для підприємства це не призведе, а от для працівників
буде безумовним плюсом.
3. Не вимагайте від працівників виконувати більший обсяг робіт за ту ж саму заробітну плату. Економічна криза — це робоча
діяльність в умовах стресу, що викликаний невизначеністю. У такі моменти в людини, як правило, реагують примітивні системи — позбавлятися і нападати. На багатьох підприємствах
під час фінансової кризи по відношенню до співробітників переважають саме ці стани, які проявляються, зазвичай, одночасно: починається
залякування звільненням і посилення контролю, тиск на персонал, висування вимог більше
працювати без підвищення заробітної плати. Таких дій неодмінно слід уникати, вони призведуть лише до втрати кваліфікованих працівників: якщо до цього співробітники лише
роздумували, чи слід шукати іншу роботу або ж
все ж таки варто перечекати тимчасові труднощі й не покидати свого роботодавця, то після
вищезгаданих залякувань і неправомірних вимог більшість працівників таки знайде собі іншу
роботу, можливо, навіть і не з вищою оплатою
праці, але у більш комфортних психологічних
умовах та з лояльним ставленням.
4. Уникайте видання зайвих наказів та не
тисніть на співробітників. Керівники, які
опинилися в умовах виконання завищених планів, звітності та контролю, переходять переважно на логіко-схематичне спілкування з персоналом. Менеджери більше часу витрачають на
створення систем тиску і контролю на співробітників, збільшується кількість наказів, а от
часу на контроль виконання наказів зазвичай не
вистачає. Через деякий час працівники починають сприймати плани та накази в якості заходів, які вимагають уваги, але не обов’язкові
для виконання. Також люди починають цікавитися правовими нормами і вивчати Кодекс законів про працю України, вираховуючи при цьому, що може бути їм інкриміновано з метою
звільнення: відповідність виконуваних функцій
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трудовому договору, час приходу на роботу
тощо. Таким чином, відносини працівників з роботодавцем набувають більш формалізованого
стилю, емоційна єдність співробітника з брендом підприємства відходить у минуле й спільні
цілі та місії залишаються тільки на плакатах.
Керівникам, фахівцям з управління персоналом та кадровикам необхідно усвідомити, що
під час кризи основні ризики підприємства знаходяться не в обмежених фінансах і нестійких
позиціях ринку, а в умах співробітників. Роботодавці переоцінюють логічні моделі бізнесу, а
емоційну сферу персоналу — недооцінюють.
Популярне твердження «незамінних працівників нема» насправді життям не підтверджується, знайти потрібного фахівця складно і
в звичайні часи, а що вже говорити про кризовий період.

«Чесна розмова»
Після розгляду того, чого робити не слід у
кризовій ситуації, перейдемо до більш практичних порад і з’ясуємо, що ж навпаки допоможе
утримати працівників у складні часи.
Насамперед, зверніть увагу, що, зазвичай,
кризова ситуація дуже швидко обростає чутками всередині підприємства і це стає одним з
факторів, що впливає на масове звільнення працівників. Наприклад, якщо підприємство переживає реструктуризацію, яка спричиняє закриття окремих підрозділів і скорочення певної
частини працівників, то майже весь персонал
відразу охоплює паніка, що чи не кожного може
бути звільнено. Натомість насправді при цьому
найчастіше багатьох не звільняють, а, навпаки,
підвищують на посаді.
На думку фахівців, перше правило утримання цінних співробітників у несприятливих
умовах — це чесна розмова з ними. Якщо підприємство маленьке, то безпосередньо його керівник може зібрати своїх працівників і висвітлити ключові кризові моменти і наслідки для
підприємства, а також розповісти про заплановані заходи, якщо ж підприємство середнє або
велике — тоді його директор має провести бесіду з керівниками певних напрямків діяльності
підприємства, а вони, у свою чергу, передають
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інформацію у «нижчі» організаційні структурні
підрозділи за допомогою їхніх начальників. Як
правило, чим раніше персонал отримує інформацію про те, чого очікувати надалі (чи-то реорганізація підприємства, зміна власника, глобальна оптимізація витрат тощо), тим більше у
керівництва шансів на успішні переговори зі
співробітниками і утримання їх основної частини.
Внутрішні проблеми за умови хорошої якості
менеджменту зазвичай добре прогнозуються,
тому іноді співробітники підприємства дізнаються про труднощі, що насуваються, раніше, ніж їм про це офіційно повідомляється.
Пам’ятайте: чутки народжуються там, де є проблеми в комунікації між керівництвом і співробітниками. Негативними чутками складно
управляти і вони мають величезну руйнівну
силу, тому важливо створити авторитетний інформаційний канал, якому співробітники довіряють, наприклад, ним може бути:
— корпоративне видання (електронне або
друковане) з розділом зворотного зв’язку з топменеджером;
— регулярна (наприклад, раз на тиждень) інформаційна п’ятихвилинка для працівників із
залученням керівників підрозділів і неформальних лідерів;
— «гаряча електронна адреса» (адреса електронної пошти, яку щоденно переглядає топменеджер і оперативно відповідає на листи співробітників);
— скриньки «зворотного зв’язку» для звернень працівників у паперовій формі (в тому числі й анонімних).
Також використовуйте й ідеологічну складову: позначте спільні цінності та мотивуйте колектив на розробку раціональних пропозицій на
своїх ділянках роботи. Якщо говорити відверто,
то ймовірність збереження для підприємства
насправді високопрофесійних та цінних співробітників під час гострої фінансової кризи дуже
мала. Тому важливо, аби кваліфіковані фахівці
розуміли, що саме вони є ключовими у процесі
подолання кризи. Вибудовування партнерських
відносин, заснованих на довірі, відкритість інформації і надання нових можливостей для
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кар’єрного зростання — основні способи утримання необхідних людей для вдалої діяльності
підприємства. У будь-якому випадку в ситуації
кризи необхідно вести переговори з ключовими
фахівцями, виявляти їх потреби і вживати необхідних заходів для того, щоб вони залишилися
на підприємстві.
Втрачаючи ключових співробітників під час
кризи, підприємство практично втрачає шанс
благополучно вийти з важкої ситуації. Адже
для того, аби залучити висококваліфікованих
фахівців в умовах кризи, доведеться пропонувати заробітну плату адекватну середньоринковому рівню. Навіть якщо підприємство
все ж і знайде необхідні фінансові кошти (що
теж малоймовірно), час може бути втрачено,
а це неприпустимо в такій нестабільній ситуації.
До цінних працівників будь-якого рангу і
будь-якого фаху необхідний індивідуальний підхід. Як правило, на відміну від існуючих стереотипів, матеріальна мотивація все ж не грає вирішальної ролі. Працівник, який реалізувався у
своїй професії, швидше оцінить визнання своєї
унікальності для підприємства (наприклад, не
потребує значних витрат видання певних корпоративних грамот на кшталт «Найкращому раціоналізатору», «Найощадливішому бухгалтерові» тощо), увагу до своїх проблем (зокрема,
встановлення вільного графіку роботи для працівника, якому часто потрібно відвідувати лікарів), можливість діалогу з керівництвом на «рівних» (нехай і не прийнята керівництвом, але
уважно вислухана пропозиція, над якою співробітник працював кілька тижнів, може мати важливе значення для нього під час виникнення
питання, чи варто шукати нову роботу). А фінансові гарантії для кваліфікованого фахівця —
лише доповнення, хоча і бажане, але все ж таки
не вирішальне.

Залучення персоналу
до прийняття рішень
Крім інформування, важливим фактором
для утримання персоналу є залучення працівників до процесу прийняття рішень, особливо
тих, які їх безпосередньо стосуються. Діючи
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таким чином, керівник, по-перше, використовує можливість продемонструвати своїм працівникам, що він поважає їх точку зору, а подруге, отримує адекватну й реальну інформацію
щодо стану виробництва й потреб споживачів.
Це пов’язано з тим, що рядові працівники перебувають у кращому становищі для того, аби бачити найкраще вирішення проблем, що виникли, оскільки вони безпосередньо здійснюють
виробничий процес і спілкуються зі споживачами. Внаслідок цього досить часто працівники дійсно знають краще, ніж керівник, що працює, а що — ні, внаслідок чого залучення
співробітників до процесу прийняття рішень
сприяє підвищенню якості прийнятих рішень.
На жаль, на багатьох підприємствах у працівників нижчої, а подекуди і середньої ланки рідко
цікавляться їх думкою щодо ключових рішень (а
якщо і запитують, то лише «для галочки» й відповідні пропозиції одразу ж відкидаються). Залучення працівників до процесу прийняття важливих рішень збільшує їх зобов’язання перед
підприємством і в той же час допомагає спростити впровадження нової ідеї чи здійснення
організаційних змін, оскільки співробітники
розуміють їхню суть. Крім того, суперечності між
керівниками і підлеглими не носять вираженого
характеру, немає поділу на «ми» і «вони», колектив сприймає себе командою і менше скаржиться
на начальників. Усвідомивши і відчувши свою
причетність до роботи підприємства, оцінивши
власну значимість, співробітник здатний інакше
організовувати свою роботу, що досить часто
призводить до збільшення результативності його
праці у декілька разів.
Поки не пройде ситуація нестабільності, спілкування керівника зі співробітниками повинно
носити регулярний характер — щотижня або
хоча б щомісяця. Це можуть бути звітні наради,
листи від керівництва, звіти за результатами
діяльності підприємства за певний період (на
основі звітів співробітників). Робити це нескладно за умови, що на підприємстві існує система
звітності. Регулярне інформування колективу
про те, що антикризові заходи і спільна робота
приносять результат, відчутно мотивує людей на
подолання труднощів.
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Сприятлива атмосфера
Важливим фактором, який привертає увагу,
утримує співробітника і стимулює його ділову
активність, є сприятлива та приваблива атмосфера на підприємстві в цілому й у кожному з
його підрозділів.
Незважаючи на те, що економічні кризи стали звичною справою, люди все одно піддаються
паніці. І далеко не всі спокійно продовжують
працювати, з твердою впевненістю, що все нормалізується. А якщо при цьому ще й керівництво
буде панікувати, то про злагоджену роботу не
може бути й мови. Отож, керівник повинен всіма силам насамперед опанувати й подолати
свої власні побоювання й створити таку атмосферу на робочих місцях, щоб цінні співробітники взагалі не думали про можливість
зміни місця роботи.
Керівники всіх ланок мають вміти працювати
в ситуації кризи й підтримувати у своїх підлеглих ентузіазм та віру в те, що труднощі тимчасові і швидко минуться. Якщо ж начальники
відділів обирають метод погроз і спробують використати кризову ситуацію в своїх інтересах,
то є велика ймовірність втратити цінних співробітників ще на початковому етапі економічних
труднощів. Заяви на кшталт «ніхто з вас не застрахований від скорочення» не будуть мотивацією для ефективної роботи, а навпаки, змусять
професійних працівників задуматися про те, що
їх тут не цінять і варто пошукати вдячнішого роботодавця. Якщо ви хочете утримати цінного
співробітника, то маєте дати йому зрозуміти, що
він для підприємства має надзвичайне значення, а оскільки під час кризи матеріальну винагороду надавати складно, то й мотив має бути
нематеріальний — цінуйте будь-яку його вдалу
роботу, хваліть навіть за малі успіхи, йдіть на
поступки у тому, що немає для підприємства великого значення, але є важливим для працівника, окресліть можливі перспективи в післякризовий період.
Загалом, вдалий керівник повинен дивитися
в майбутнє з оптимізмом й вселяти в підлеглих
впевненість у стабільній роботі підприємства.
Активність і енергія керівника, створення й
підтримання «бойового духу» працівників, кон-
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солідація колективу — це близько 30% (можливо більше) успішного антикризового управління. Чи залишаться працівники зі своїм
роботодавцем, чи проявлять лояльність і відданість бізнесу, чи збережуть вони віру в успіх —
все це залежить від того, який стиль управління
буде обраний керівником підприємства в період
кризи.

Програма лояльності
У кризовій ситуації вкрай важливо забезпечити лояльність співробітників по відношенню до
керівництва та його стилю управління — в іншому випадку реалізація тих чи інших антикризових програм може зіткнутися з опором з боку
персоналу.
Криза і є сама по собі своєрідною перевіркою
такої лояльності. Найчастіше найбільш лояльні
ті працівники, які розуміють цілі підприємства,
а тому важливо публічно заохочувати таких
співробітників. Якщо підприємство зазнає фінансових труднощів, то заохоченням можуть
бути грамоти, подяки, недорогі подарунки. Лояльність по відношенню до підприємства та його
керівництва залежить від цілого ряду чинників і
досягається не за один день. Значну роль відіграють рівень задоволеності працівників своєю
роботою, поведінка керівництва, існування
згуртованих команд в колективі тощо. Негативно ж позначаються на лояльності зневажливе
ставлення з боку керівництва до роботи персоналу, непослідовність в рішеннях, невиконання
обіцянок тощо.
У ситуації кризи важливо продемонструвати
співробітникам, що керівництво готове розділити з ними існуючі труднощі. Необхідно акцентувати увагу рядових співробітників на
те, що непопулярні заходи, які вимушено
наразі проводяться на підприємстві, поширюються і на керівників усіх рівнів — наприклад, якщо внаслідок відсутніх коштів тимчасово
припиняють виплату премій за підсумками роботи, то й керівництво не повинно їх отримувати. Дуже дієвим заходом буде, якщо керівник
підприємства змінить своє авто на більш економічну модель, а у випадку, якщо підприємство
орендує приміщення, керівники середньої лан-
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ки тимчасово відмовляться від окремих великих
кабінетів, таким чином і реально заощадивши
кошти на орендній платі, і продемонструвавши
працівникам, що керівництво у першу чергу намагається знизити витрати за рахунок себе, а не
рядових співробітників. А от якщо криза викликана внутрішніми причинами, тобто сталася не
через несприятливу економічну ситуацію в країні, а в результаті стратегічних чи тактичних помилок керівництва, лояльність персоналу повернути складно — у цій ситуації все ж таки
краще запросити антикризових менеджерів.

Перегляд системи мотивації
Коригування цілей і завдань підприємства у
непростий період вимагає детального перегляду
ключових показників у системах мотивації співробітників. Якщо підприємство використовує
кризу як можливість виходу на нові ринки й націлене на агресивну боротьбу за частку ринку —
це слід відобразити в системах мотивації, вводячи додаткові заохочення за нових клієнтів, вдалі
відповідні маркетингові заходи тощо. Якщо ж
підприємство дотримується стратегії виживання і вважає за краще перечекати спад продажів
з мінімальними втратами — зорієнтуйте мотиваційні програми на задоволеність і втримання
вже існуючих клієнтів.
Одним із засобів, що забезпечують необхідну
мотивацію співробітників, є спеціальна програма оплати праці і стимулювання, розроблена на
основі диференційованого підходу до різних категорій і груп персоналу. Така система мотивації передбачає, зокрема, наступні заходи:
1. При скороченні фіксованої частини доходу працівникам надається можливість заробляти за рахунок змінної частини, яка виплачується за умови досягнення певних потрібних підприємству результатів. Сьогодні
одна з основних тенденцій — перехід від оплати часу роботи до оплати її результату. Це
пов’язано з тим, що залежність змінної частини
зарплати від результату мотивує співробітника
до поліпшення кількісних і якісних показників
роботи, до більш ефективного вирішення різних господарських, управлінських та інших завдань.
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2. До відома всіх співробітників доводяться
їх особисті цілі, безпосередньо пов’язані з цілями підприємства (наприклад, якщо підприємству потрібно у поточному місяці виконати певний план продажу продукції, то він у відсотках
розподіляється між усіма працівниками відділу
збуту, з яких потім вираховуються конкретні
цифри, які й озвучуються відповідним співробітникам як їх особистий план на місяць).
3. Співробітникам детально роз’яснюється, яким чином формується їх дохід і за
що вони тепер отримують винагороду. Співробітники повинні точно знати: при виконанні
яких умов вони отримають бонус, премію; як
розраховується величина належної їм премії; в
які терміни будуть проведені виплати. Як свідчить практика, у разі, якщо керівництво помічає
кожен прояв активності працівником і його заохочує, то активність працівників зростає, вони
працюють більш ефективно, а підприємство
отримує більший прибуток. При цьому не можна забувати про те, що система матеріального
стимулювання повинна бути вигідною як для
підприємства, так і для самого працівника.
Оскільки для роботодавців премії, як і інші елементи витрат на робочу силу, являють собою
перш за все витрати виробництва, вельми важливою проблемою є визначення граничного
розміру коштів, які можуть бути спрямовані на
заохочувальні виплати, щоб не перевищити
ефект, отриманий від їх преміювання.

З метою забезпечення ефективності преміювання слід дотримуватися правила: сума всіх
преміальних виплат при будь-якому значенні
перевиконання планових показників не може
перевищувати суму прибутку, отриманого в результаті застосування даної системи.

4. Проводиться регулярний контроль досягнення співробітниками поставлених цілей
у вигляді звітів, загальних «п’ятихвилинок»
та нарад. У цілому система матеріального стимулювання повинна сприяти виконанню співробітниками завдань, поставлених керівни-
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цтвом. При цьому такі завдання та цілі повинні
бути досить складними, але досяжними, оскільки в іншому випадку можна спровокувати демотивацію співробітників. Якщо керівництво намагається нав’язати працівникам зобов’язання,
за які вони не готові нести відповідальність, бажаний результат все одно не буде досягнуто.
Для мотивації найбільш значущих співробітників часто потрібне введення додаткових виплат за виконання завдань в рамках антикризової програми. Формування списку таких
співробітників починається зазвичай з виробничих підрозділів, а готові списки обов’язково
узгоджуються з керівником підприємства.
Дуже важливо, щоб матеріальне стимулювання було пов’язано з вимірними показниками, що характеризують виконання поставлених
завдань. Так, мотивацію директора з персоналу
можна пов’язати з програмами безконфліктного скорочення працівників і утримання цінних
співробітників, фінансового директора — з програмою виведення фінансових показників підприємства на запланований рівень і тому подібне.
Традиційно застосовувані системи довгострокової мотивації управлінського персоналу на
кшталт опціонних програм і довгострокових бонусів, розраховані на період від п’яти років, під
час кризи виявляються малоефективними. Це
пов’язано з тим, що люди не знають, яким буде
стан підприємства вже через рік, і не готові працювати на довгострокові цілі. Тому в подібних
умовах система мотивації повинна бути короткостроковою (від трьох до шести місяців), спрямованою на досягнення оперативних цілей, необхідних для подолання кризи, і припускати
можливість застосування високих бонусів у разі
успіху.
Для співробітників важливим мотивуючим
фактором є неухильне дотримання зобов’язань з боку роботодавця щодо термінів виплати та розміру заробітної плати і обіцяних
заохочувальних виплат — це дозволить уникнути саботажу, страйків та утримати працівників на підприємстві. Подекуди підприємства
навіть змушені брати банківські кредити на
виплату заробітної плати, що, у більшості ви-
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падків, виправдовується у майбутньому —
адже саме виконання керівництвом узятих на
себе зобов’язань в умовах кризи дозволяє ефективно мотивувати персонал і забезпечити необхідну стабільність.
Ефективне проведення програми оплати праці і стимулювання, з одного боку, дозволяє утримати на підприємстві ключових співробітників і
не допустити суттєвого зниження продуктивності праці, а з іншого — забезпечує безконфліктне скорочення чисельності персоналу.
Також необхідно ще раз згадати про нематеріальне стимулювання персоналу — яким би
дивним на перший погляд це не здавалося, але,
як доводить практика, під час кризи зростає
роль саме нематеріальних стимулів. Насправді
все просто — визнання керівництвом значущості співробітника підвищує його прагнення працювати краще. Кожному приємно отримати позитивну оцінку своїх зусиль, навіть у вигляді
старих призабутих методів заохочення: подяк у
трудовій книжці, грамот, статей в корпоративному виданні, фотографій на стенді, подарункових сертифікатів.
Працює на мотивацію і проведення конкурсів
на звання кращого працівника з публічним підбиттям підсумків та нагородженням переможців.
Різні тренінги, що підвищують кваліфікацію
персоналу, дають подвійний ефект: співробітник безкоштовно здобуває нові знання і навички, а підприємство отримує працівника
вищого рівня (особливо ефективні тренінги для
молодих фахівців). А успішність підприємства
залежить від вміння персоналу грамотно, цілеспрямовано і творчо вирішувати поставлені завдання.
Для того, щоб методи нематеріальної мотивації підлеглих приносили відчутну користь,
бажано дотримуватися кількох правил:
1. Не забувайте про те, що за будь-яких обставин заробітна плата працівника має
бути не меншою реального прожиткового мінімуму — інакше він залишиться байдужим до
всіх спроб звернутися до його совісті, гідності та
самолюбства. Тому тій категорії працівників,
зарплата яких є дійсно менше, аніж мінімальні
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необхідні витрати (на продукти, оплату комунальних послуг, проїзд у транспорті тощо) все ж
таки бажано її підвищити, а не випробовувати
на них способи нематеріальної мотивації (якщо
немає фінансових можливостей, то для підприємства краще скоротити чисельність персоналу,
збільшивши обсяги роботи і, відповідно, зарплату, тій частині працівників, що залишається).
2. Не ігноруйте основні моменти нематеріальної мотивації — не допоможуть ніякі конкурси, грамоти, публічні рукостискання, якщо
на підприємстві:
— панує інформаційний вакуум, і люди гадають, кого з них звільнять, кого переведуть на
неповний робочий день та/чи тиждень і, відповідно, зменшать зарплату, а може підприємство
взагалі закриється чи кардинально змінить сферу діяльності;
— прийнятий жорсткий, різкий стиль спілкування з підлеглими, і співробітники розглядають підприємство, на якому працюють, тільки
як місце для заробляння грошей, до якого вони
волею долі опинилися прив’язаними;
— співробітники не дуже добре розуміють
сенс власної трудової діяльності (а чим займаються колеги з іншого відділу — для них взагалі таємниця), геть відсутні гордість за свою
роботу і розуміння її значущості для оточуючих.
3. Пам’ятайте про те, що універсальних
мотиваторів не існує, тому на різних підприємствах і для різних співробітників доводиться
підбирати різні методи й заходи мотивації.

Об’єднання колективу
навколо цілей підприємства
З точки зору мотивації персоналу, а особливо — менеджерів із збуту, які працюють у тісній
взаємодії з ринком і переживають невдач набагато більше, ніж перемог, усвідомлення, що все
це робиться тільки заради того, аби підприємство отримало більший прибуток, може стати
просто особистою трагедією. Співробітникам
підприємства потрібні високі цілі, вони повинні розуміти, заради чого встають щоранку і
йдуть на роботу.
Формулювання місії підприємства — це
процес колективний. Включаючи персонал в
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обговорення таких серйозних питань, керівництво, з одного боку, отримує мету, дійсно
узгоджену з цінностями підприємства, а з іншого — підвищує мотивацію персоналу. Людям важливо те, що до них прислухаються,
вони з більшою віддачею працюють на підприємстві, до формування цілей якого вони
причетні.
До речі, формулювання місії підприємства,
чітке визначення її цінностей сприяють пошуку
людей, які поділяють ці цінності — таким чином, процес підбору персоналу також стає більш
керованим.
У разі, коли підприємство має великий досвід
роботи, то можна нагадати співробітникам так
би мовити «героїчне минуле». Рекомендується
спиратися на вірних і відданих фахівців, які показали свою лояльність до підприємства в період минулих кризових ситуацій. Нехай вони
розповідають молодим, які трудові подвиги були
зроблені, щоб бізнес залишився «на плаву» —
адже приклад колег дуже надихає.
Якщо на початку статті ми вели мову про те,
що в умовах кризової ситуації не варто надто
зосереджуватися на корпоративній культурі, то
повністю відмовлятися від корпоративних заходів все ж таки не треба. Адже саме словоспо-

лучення «корпоративне свято» викликає теплі
емоції майже у всіх працівників. День народження підприємства, Новий рік тощо — важливі
свята для співробітників. Але, звісно, їх потрібно зробити набагато економнішими за витратами, аніж у стабільні часи (інакше це призведе до
негативного результату — у колективі обговорюватиметься лише те, що на корпоративне
свято гроші знайшлися, а, наприклад, на обіцяне раніше підвищення їм зарплатні — ні). Добре
було б, якщо ідеї цікавих і малозатратних корпоративних заходів придумували самі співробітники.
Кризові ситуації на різних підприємствах відрізняються і тому необхідний індивідуальний
план їх подолання. Керівництво будь-якого підприємства зобов’язане прогнозувати кризові
ситуації, а також намагатися їм запобігати,
своєчасно проводячи необхідні перетворення.
Але при настанні кризового моменту програма
антикризових заходів, у тому числі з управління
персоналом підприємства, повинна бути розроблена в найкоротші терміни і коригуватися
в міру зміни ситуації.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
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.

Що робити, якщо відомості про переведення на іншу посаду помилково внесли
до трудової книжки на сторінку «Відомості про заохочення»?

Анулювати запис та внести його у відповідний розділ трудової книжки.
Для виправлення такої помилки слід керуватися пунктами 2.6. та 2.10. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства
юстиції України, Міністерства праці України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, використовуючи звичайну схему анулювання помилкового запису. Тобто у розділі «Відомості про заохочення» після внесеного запису про роботу Ви,
як завжди, у графі 1 ставите наступний порядко-

вий номер запису, у графі 2 — дату його внесення, у графі 3 пишете: «Запис за № таким-то
(звісно, тут слід поставити номер помилкового
запису) недійсний, внесений помилково», а графу 4 (де має бути вказано назву документа, на
підставі якого внесено запис, а також дату його
видання і номер) залишаєте пустою, оскільки Ви
не виправляєте помилку в записі, а анулюєте запис, якого взагалі не мало бути у цьому розділі
трудової книжки (див. Зразок). Після цього не
забудьте внести відповідний запис до розділу
«Відомості про роботу».
Зразок 1

3
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4

28
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Всесвіт»
Премійовано за багаторічну сумлінну працю та з
нагоди десятиріччя ТОВ «Всесвіт» грошовою премією
у розмірі 5000 грн
Переведено на посаду заступника директора комерційного
Запис за № 4 недійсний, внесений помилково

Наказ від 25.02.2015
№ 85-п
Наказ від 27.04.2016
№ 108-п

Як оформити переведення працівника на іншу посаду
на цьому самому підприємстві?
Шляхом видання відповідного наказу за
згодою працівника (або на підставі його
заяви).
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Переведення — це зміна умов трудового договору, обумовлених під час його укладення.
Зі зміною посади працівника змінюється обсяг
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та/чи характер його обов’язків, розмір заробітної плати, інші істотні умови.
Ініціатива щодо переведення на іншу посаду
може належати як працівникові (у такому випадку працівник має подати керівникові відповідну заяву), так і роботодавцю (за таких обставин необхідно отримати згоду працівника на
переведення — адже відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
будь-яке переведення працівників на іншу роботу допускається лише за їхньою згодою). Водночас, законодавством не встановлено форми надання згоди на переведення — найчастіше на
практиці застосовується спосіб підтвердження
такої згоди шляхом проставлення наступного
запису на наказі: «З наказом ознайомлений, з переведенням згодний», засвідченого підписом
працівника і датою ознайомлення з наказом.

До видання наказу про переведення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з
умовами праці на тій посаді, на яку передбачено
його перевести (незалежно від того, хто ініціює
переведення).
Зверніть увагу, що під час переведення випробування за новою посадою не встановлюється, а у разі переведення працівника на
нижче оплачувану роботу, за ним зберігається
його попередній середній заробіток протягом
двох тижнів з дня переведення (ст. 114 КЗпП).
Після видання наказу про переведення працівника на іншу постійну роботу чи посаду
(див. Зразок) не забудьте внести до його трудової книжки, особової картки (форма № П-2)
та інших облікових документів відповідні записи.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЬФ»
НАКАЗ

26.05.2016 р.

м. Київ

№ 123-п

Про переведення
на іншу посаду
ПЕРЕВЕСТИ:
СИДОРЕНКО Ірину Федорівну, менеджера із збуту, постійно на посаду заступника начальника відділу збуту, за її згодою, з 1 червня 2016 року з посадовим окладом 5 000 грн на
місяць.
Підстава: доповідна записка начальника відділу збуту Коломченко О. Г. від 24.05.2016 р..
Директор

Ліщина

З наказом ознайомлена, з переведенням згодна:
27.05.2016 р.
Сидоренко

П. С. Ліщина

І. Ф. Сидоренко

Яка тривалість щорічної додаткової відпустки встановлена
для медсестри, яка працює у рентгенкабінеті?
За умови, що медсестра працює у рентгенкабінеті не менше половини робочого часу —
до 11 календарних днів.
46

Середній та молодший медичний персонал
рентгенівських, флюорографічних кабінетів та
установок, зайнятий наданням допомоги ліка-
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реві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем, має право
на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці тривалістю до 11 календарних
днів згідно з позицією 11 розділу XXII «Загальні
професії за всіма галузями господарства. Робота
з радіоактивними речовинами та джерелами
іонізуючих випромінювань» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервовоемоційним та інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер
праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290.
У ст. 8 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР передбачено,
що конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно
від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Тобто у випадку, наведеному в запитанні, роботою з особливим характером праці є надання
допомоги лікареві під час виконання ним робіт
з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем.
Згідно з п. 6 та п. 7 Порядку застосування вищезазначеного Списку, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці надається
пропорційно фактично відпрацьованому часу.
У розрахунок часу, що дає право працівнику
на таку відпустку, зараховуються дні, коли
він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого
для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. Облік часу, відпрацьованого в таких умовах, здійснюється роботодавцем.
Якщо працівник зайнятий в умовах, передбачених Списком, менше половини робочого
часу, щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці йому не надається.

Підприємство перейменовано з ВАТ на ПрАТ, а головний інженер призначений
директором — чи необхідно його звільняти з головного інженера у ВАТ і призначати директором ПрАТ та як взагалі все це відобразити у наказі?
Це окремі дії, не пов’язані між собою — для
перейменування необхідно рішення загальних зборів товариства (оформлене протоколом), а для призначення головного інженера
директором — наказ про його призначення
шляхом переведення (виданий також на підставі окремого рішення загальних зборів товариства).
Насамперед, дивує, що питання про перейменування відкритого акціонерного товариства
на приватне у Вас постало лише зараз — адже
згідно з п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI акціонерні
товариства, що були створені до набрання чинності цим Законом (тобто до 29 квітня 2009 р.),
протягом двох років із дня набрання чинності
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цим Законом (тобто до 29 квітня 2011 р.)
зобов’язані привести статути та внутрішні положення у відповідність до його норм, у тому
числі й змінити найменування відкритого чи закритого акціонерного товариства на публічне
або приватне. Утім, якщо вже так сталося, то нагадаємо, що зміна найменування акціонерного
товариства з відкритого чи закритого на публічне або приватне, не є перетворенням і не потребує застосування процедури припинення, а тому
для її проведення достатньо рішення загальних
зборів товариства, оформленого протоколом
(звісно, з внесенням відповідних змін до всіх документів товариства).
Окремо звернемо увагу, що до трудових книжок працівників також потрібно внести відомості про перейменування підприємства —
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адже згідно з п. 2.15. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), якщо за час роботи працівника
назва підприємства змінюється, то про це окремим рядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такогото числа перейменоване на таке-то», а у графі
4 проставляється підстава перейменування:
наказ (розпорядження), його дата і номер. Таким чином, оскільки в Інструкції № 58 чітко

вказано, що підставою запису про перейменування підприємства має бути саме наказ чи
розпорядження (а не реквізити протоколу загальних зборів), то аби не порушувати вимоги
Інструкції № 58 та у подальшому уникнути
спірних питань з контролюючими органами,
на виконання рішення загальних зборів товариства бажано також видати й наказ про перейменування підприємства (відповідний зразок
ви можете знайти у статті «Некадрові накази
в роботі кадровика» поточного номера газети)
і вже саме на підставі такого наказу вносити
записи до трудових книжок працівників (див.
Зразок 1).
Зразок 1

Відкрите акціонерне товариство «Містобуд»
з 1 червня 2016 р. перейменоване на Приватне
акціонерне товариство «Містобуд»

Щодо питання призначення головного інженера директором, то, насамперед, зверніть увагу, що це є переведенням на іншу посаду (адже
трудові відносини з ним не припиняються), а
тому звільняти працівника не потрібно. Переведення на іншу роботу в межах одного підприємства не є підставою для припинення трудового договору — за таких обставин має місце
не припинення, а зміна раніше укладеного трудового договору, що, у свою чергу, передбачає
зміну трудових обов’язків, роботи чи посади при
фактичному продовженні трудових відносин.
Водночас, оформити переведення у звичайному порядку також не вийде, оскільки призначення директора на посаду відбувається згідно зі
статутом підприємства (у ньому має бути прописано, яким чином відбувається призначення і
звільнення директора). Зазвичай, такі дії проводяться на підставі рішення загальних зборів
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Наказ від 31.05.2016
№ 44-од

товариства, а, отже, необхідно провести загальні збори з цього питання і оформити відповідний протокол. Після позитивного рішення зборів, претендент на посаду директора має подати
заяву про його призначення директором шляхом переведення з посади головного інженера, а
потім, на підставі цієї заяви та протоколу зборів,
слід видати відповідний наказ (наявність протоколу зборів про призначення директора не замінить наказ, оскільки протокол не є кадровим
документом). До речі, у графі 4 трудової книжки
у записі про призначення на посаду директора
(утім, як і будь-якого працівника) як підстава
також завжди зазначається саме наказ, а не протокол.
Щодо безпосередньо формулювань у протоколі, заяві працівника, наказі та трудовій
книжці, то при цьому слід зважати на те, що у
Вашому випадку вони будуть дещо відрізнятися
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від «стандартних», внаслідок того, що директор
має бути таки саме «призначений», але за вказаних обставин це буде означати не прийняття
на роботу (як відбувається зазвичай), а переведення — тобто у всіх згаданих документах
необхідно зафіксувати призначення директора
шляхом переведення з іншої посади. Так, у
протоколі зборів може бути зазначено як ухвалене рішення, наприклад, таке формулювання: «Призначити на посаду директора ПрАТ
«Містобуд» Руденка Ігоря Павловича шляхом
переведення з посади головного інженера з 6
червня 2016 р.»; у заяві працівника: «Прошу
призначити мене на посаду директора ПрАТ

«Містобуд» шляхом переведення з посади головного інженера…»; наказ можна оформити за
аналогією зі Зразком 2 (зверніть увагу, що у
прикладі наведено наказ для ситуації, коли з
якихось причин «старого» директора, який міг
би видати наказ про призначення «нового», на
підприємстві нема); а до трудової книжки внести запис: «Призначено директором ПрАТ «Містобуд» (тут вже без вказівки на особливий
спосіб призначення — по-перше, це не передбачено Інструкцією № 58, а по-друге, через відсутність запису про звільнення і так буде зрозуміло, що призначення відбулося в порядку
переведення).
Зразок 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТОБУД»
НАКАЗ
03.06.2016 р.

м. Київ

№ 156-п

Я, Руденко Ігор Павлович, приступаю до виконання обов’язків директора ПрАТ «Містобуд»
з 6 червня 2016 року з окладом згідно зі штатним розписом на підставі рішення загальних
зборів товариства (протокол № 8) шляхом переведення з посади головного інженера.
Підстава: 1. Протокол зборів засновників № 8 від 02.06.2016 р..
2. Заява Руденко І. П. від 02.06.2016 р..
Головний інженер

Руденко

І. П. Руденко

Працівник уклав контракт на військову службу, але не на строк до закінчення
особливого періоду, а на три роки — чи маємо ми право звільнити його
за п. 3 ст. 36 КЗпП?
Залежно від конкретних обставин укладення такого контракту.
У разі, коли контракт укладається до закінчення особливого періоду, то працівник завжди
увільняється, а не звільняється з роботи. Але
оскільки у Вашому випадку контракт укладено
на чітко визначений строк — 3 роки, то тут
вирішальне значення матиме те, чи було до
його укладення працівника призвано на військову службу (тобто чи вирішив він укласти
контракт, коли строк його служби добігав до
кінця і його мало бути демобілізовано).
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Так, відповідно до ч. 4 ст. 119 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову службу
за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи,
посада і середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
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кооперативі незалежно від підпорядкування та
форми власності і у фізичних осіб – підприємців,
в яких вони працювали на час призову. Отже,
працівники, які були призвані на військову
службу під час мобілізації на підставі Указу
Президента України, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але вирішили продовжити військову службу на умовах контракту,
користуватимуться зазначеними у ч. 4
ст. 119 КЗпП гарантіями незалежно від строку, на який укладено контракт. Таким чином,
якщо контракт (нехай і на 3 роки, а не до закін-

чення особливого періоду) було укладено після
того, як працівник був призваний на військову
службу, а коли строк служби збіг і працівник
підлягав демобілізації, він вирішив продовжити військову службу на умовах контракту —
робоче місце, посада і середній заробіток за
працівником мають бути збережені. Якщо ж
такого не було, то контракт з чітким строком
укладення (наприклад, на шість місяців або ж
від 1 до 5 років) кваліфікуватиметься як вступ
на військову службу на професійній основі й
працівник підлягатиме звільненню на підставі
п. 3 ст. 36 КЗпП.

Працівник повідомив, що планує в останній день роботи, який є днем його
звільнення у зв’язку зі скороченням, подати заяву про надання йому
невикористаної відпустки перед звільненням — чи має він на це право
і якщо так, то яким же чином потім його звільнити?
Так, працівник може подати таку заяву.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
за бажанням працівника в разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової
дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з подальшим звільненням.
Працівник може реалізувати це право шляхом подання в будь-який час трудових відносин, у тому числі й у день звільнення, відповідної заяви із зазначенням виду і дати початку
відпустки. Дата початку відпустки не може бути
за межами дня звільнення (закінчення строку
попередження). Тобто якщо день звільнення
працівника, наприклад, 1 червня, то відпустка
не може бути надана з 2 червня.
У зв’язку з наданням відпустки в день звільнення, тобто в день, коли виконано всі процедури, передбачені законодавством (видано наказ,
з яким ознайомлено працівника, зроблено записи в трудовій книжці та особовій картці типової форми № П-2, нараховано всі суми для
виплати працівникові при звільненні), слід вчинити наступні дії:
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— видати накази про надання відпустки працівникові з дня, коли він мав бути звільнений, та
про скасування попереднього наказу про звільнення;
— внести відповідний запис до трудової
книжки, а саме: у графі 1 ставиться наступний
порядковий номер; у графі 2 зазначається дата
внесення запису; у графі 3 робиться запис: «Запис за № таким-то недійсний. Звільнено такогото числа (зазначається дата закінчення відпустки)»; у графі 4 вказується дата і номер
наказу про скасування наказу про звільнення
(п. 2.10. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58);
— виплатити працівникові (замість компенсації за невикористану відпустку) середню заробітну плату за весь час відпустки.

Едуард ГЛАДКОВ
юрист
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

О
Оператор автоматичних та
напівавтоматичних ліній верстатів
та установок
 Короткий опис професії: Це робітник,
який працює на комплексно-механізованих або
автоматизованих дільницях підприємств галузі
машинобудування і металообробки.
 Зміст роботи: Контролює роботу лінії, звіряючи показники датчиків з наявними стандартами та приймає готову продукцію; перевіряє
готовність обладнання до виготовлення заданого асортименту виробів, беручи до уваги задані
розміри деталей, що надходять для оброблення;
у разі необхідності проводить підналадку обладнання, забезпечує безперебійну роботу ліній іншими заходами; стежить за завантаженням заготівок, охолоджуванням ріжучого інструмента,
прибиранням стружки, зняттям готових деталей
тощо.
 Повинен знати: Вимоги до якості (стандарти) виробів, що поступають на оброблення; загальні принципи та порядок роботи автоматичної лінії; правила проведення дрібних ремонтних
робіт; уміти читати нескладні креслення.
 Професійно важливі особистісні якості:
Технічний склад мислення; розвинений окомір,
спостережливість, швидка реакція, фізична витривалість, розвинута координація рухів.
 Умови праці: У приміщеннях цехів металообробки в умовах підвищеного рівня шуму.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 5 200 – 5 700 грн
на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 8211, ця професія у КП
належить до підкласу «Верстатники», у у Національному класифікаторі України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності»
(далі — КВЕД) — до класу 25.62 «Механічне оброблення металевих виробів».
 Споріднені професії: «Налагоджувальник
автоматичних ліній і агрегатних верстатів»,
«Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з
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програмним керуванням», «Налагоджувальник
настільних верстатів та пресів».

Охоронник
 Короткий опис професії:Це працівник,
який здійснює охорону стаціонарного об’єкту,
а також вантажів, які перевозять різними транспортними засобами.
 Зміст роботи: Здійснює візуальний контроль або контроль із використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється; під
час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом, пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види
транспорту, випускає їх з території об’єкта в установленому порядку. Звіряє дані супровідних
документів із фактичною наявністю вантажів,
перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника; приймає та здає вантажі з відповідними документами, перевіряє
цілісність об’єкта, що охороняється, наявність
замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що
охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування.
 Повинен знати: Організаційні вимоги до
охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу і допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
особливості розташування об’єкта охорони і систему сигналізації; вміти користуватися зброєю
та прийомами затримання порушника.
 Професійно важливі особистісні якості:
Спостережливість, швидка реакція, фізична підготовка, розвинута координація рухів.
 Умови праці: У приміщеннях (офісних, виробничих, складських), на об’єктах (будівництво,
мости, енергетика, водне господарство тощо).
 Кваліфікаційні вимоги: Загальна середня
освіта та курсова спеціальна підготовка.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 5 500 – 6 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 5169, ця професія належить до підкласу «Працівники захисних та
охоронних служб», у КВЕД — до класу 80.10
«Діяльність приватних охоронних служб».
 Споріднені професії: «Охоронець», «Сторож».
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Травень-2016

Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
39

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1— Великдень, 1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих, 9 —
День Перемоги)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 12
Кількість робочих днів — 19
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 152 години

Червень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (19 —
Трійця, 28 — День конституції України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — День захисту дітей (встановлено Указом Президента України від 30 травня
1998 р. № 568/98);
— Всесвітній день батьків (щорічно відзначається у перший день літа за
рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 17 жовтня 2012 року № A/RES/66/292).
5 — День працівників водного господарства (щорічно відзначається у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 р.
№ 226/2003).
— День працівників місцевої промисловості (щорічно відзначається у
першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 р.
№ 726/2002).
6 — День журналіста України (встановлено Указом Президента України від
25 травня 1994 р. № 251/94).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за травень 2016 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172).
8 — Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — це, ще неофіційне, свято присвячено всім, хто вдома піклується про свої родини.
12 — День працівника фондового ринку (встановлено Указом Президента
України від 11 березня 2008 р. № 202/2008);
— День працівників легкої промисловості (щорічно відзначається у
другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р.
№ 285/94);
— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, започаткований Міжнародною організацією праці (МОП) у 2002 році.
14 — Всесвітній день донора крові (відзначається за рекомендаціями
Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2005 року).
19 — Трійця (релігійне свято і неробочий день, закріплений на законодавчому рівні);
— День медичного працівника (щорічно відзначається у третю неділю
червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94).
20 — вихідний день (оскільки неробочий день (Трійця) припадав на неділю, 19 червня, то вихідний переноситься на наступний після цього день (перенесення відбувається автоматично і не потребує видання додаткових наказів
керівника підприємства));
— День літнього сонцестояння — найдовший в році світловий день у північній півкулі Землі. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, Сонце вже повертається до осені й з цього дня світловий день піде на спад.
21 — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (встановлено Указом Президента України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000).
23 — День державної служби (встановлено Указом Президента України
від 4 квітня 2003 р. № 291/2003).
25 — День моряка (встановлено відповідно до Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року).
26 — День молоді (встановлено Указом Президента України від 22 червня
1994 р. № 323/94);
— День молодіжних та дитячих громадських організацій (щорічно відзначається в останню неділю червня згідно з Указом Президента України від
27 червня 2008 р. № 599/2008).
27 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується
на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні
(крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 року за рішенням
Міжнародної конференції з розвитку та регулювання риболовлі).
28 — День Конституції України (святковий день).
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