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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23 травня 2016 р. № 5331/М/99-99-13-02-03-14

Щодо відшкодування витрат у разі використання електронного проїзного/перевізного документа
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула звернення [...] щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції
повідомляє таке.
Кодексом визначено функції контролюючих органів, зокрема, п. 19 1.1. ст. 19 1 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків,
зборів, платежів, установлених Кодексом, а також надають податкові консультації відповідно до норм Кодексу.
Згідно з п. 52.5. ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань,
що належать до їх повноважень.
Відповідно до ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та
одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.
Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ
та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р.
№ 59 (далі — Інструкція № 59). При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію
№ 59 як допоміжний (довідковий) документ.
Так, п. 12 розділу II Інструкції № 59 передбачено, що витрати на відрядження відшкодовуються лише за
наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та
документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів
(мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому
числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд, підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу —
роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з
користування комплектом постільних речей, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії документ
на послуги).
Відповідно до Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і
перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженого спільним наказом Мінінфраструктури та Міндоходів від 30.05.2013 р. № 331/137 (далі — Порядок), посадочний документ — це візуальна форма електронного проїзного документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта тощо), що містить унікальний код та
унікальний номер електронного проїзного документа, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або
заноситься до відповідної відомості за встановленою формою.
При цьому проїзний документ — це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку
та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається
пасажиру після оплати ним вартості цієї послуги.
Згідно з п. 5.2. Порядку посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (мобільний телефон, смартфон,
планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта тощо).
Пунктом 5.6. Порядку передбачено, що посадочний документ, перевізний документ, документ на повернення
та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є розрахунковими документами (транспортними
квитками).
Перший заступник Голови
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Режим праці та відпочинку:
про що варто знати кадровику
У різних нормативно-правових актах, методичній літературі та на практиці кадровикам часто доводиться зустрічатися з таким поняттям, як «режим праці та відпочинку». Хоча безпосередньо у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) використовується термін «режим роботи» (наприклад, у ст. 13 та ст. 32), але у проекті
Трудового кодексу (далі — ТК) застосовується саме термін «режим праці та відпочинку» (зокрема, у ст. 32). Крім того, у ст. 126 ТК застосовується синонімічний термін «режим робочого часу», а у ст. 136 — також «режим роботи». Наразі з’ясуємо,
що ж означають на практиці ці поняття, від чого може залежати режим праці та відпочинку працівника та як правильно його розробити — адже встановлення найоптимальніших режимів праці та відпочинку є одним із найважливіших факторів для
покращення організації праці й участь у цьому процесі беруть багато кадровиків та
фахівців з управління персоналом.

Визначення поняття
Режим праці та відпочинку — це встановлений для кожного виду робіт (категорій персоналу, окремих професій та посад) порядок чергування й тривалості періодів роботи і відпочинку
для збереження здоров’я та підтримання високого рівня працездатності відповідних працівників.
Режим праці та відпочинку є також чинником умов праці, які впливають на важкість і напруженість роботи. Наприклад, робота в нічний час вважається важкою і протипоказаною
підліткам. Важкою вважається також робота в
режимі подовжених змін (по 12 і більше годин
підряд).
Конкретні режими праці та відпочинку можуть встановлюватися як в окремих нормативних документах загальнонаціонального
або галузевого характеру, так і в локальних
нормативних актах окремих підприємств,
установ, організацій (далі — підприємство),
наприклад, у колективному договорі (у цьому
випадку режим праці та відпочинку є предметом переговорів між найманими працівника-
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ми (профспілками) і роботодавцями при укладенні колективних договорів) або додатках до
нього, правилах внутрішнього трудового розпорядку тощо.
Як приклад загальнонаціональних або галузевих нормативно-правових актів можна навести постанову Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) «Про тривалість робочого дня
для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування» від 10 грудня
1993 p. № 1010, згідно з якою міністерствам,
іншим центральним органам державної виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям, місцевим радам та їх органам рекомендовано встановити для працівників апарату
тривалість щоденної роботи по 8 годин 15 хвилин (у п’ятницю, тобто напередодні вихідного дня — 7 годин), а також Указ Президента
України «Про запровадження на території
України регіональних графіків початку робочого дня» від 26 квітня 1995 р. № 334/95, згідно з яким робота у міністерствах та інших
центральних органах виконавчої влади починається о дев’ятій годині за київським часом.

5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Враховуючи нормальну тривалість робочого
часу не більше 40 годин на тиждень (ст. 50
КЗпП), тривалість перерви для відпочинку і
харчування для працівників наведених вище
органів становить 45 хвилин.
Прикладом нормативних документів галузевого характеру (або для окремих професійних категорій працівників) може бути Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 червня
2010 р. № 340, згідно з яким тривалість щоденного
(міжзмінного) відпочинку водія протягом будьякого 24-годинного періоду, рахуючи від початку
робочого дня (зміни), має бути не менше 10 послідовних годин, а тривалість щотижневого відпочинку водія — не менше 45 послідовних годин.
Крім того, для окремих категорій працівників, з врахуванням специфіки виробництва або
виконуваних функцій, режим праці та відпочинку може встановлюватися індивідуально у трудовому договорі. Зокрема, у ч. 1 ст. 126 ТК
передбачено, що режим робочого часу працівників, зайнятих у роботодавця — фізичної особи, визначається за згодою сторін.

Необхідність врахування
вимог законодавства
При встановленні режимів праці та відпочинку слід враховувати і відповідні положення статей 50 – 65 та 66 – 84 КЗпП щодо робочого часу
та часу відпочинку.
Наприклад, для неповнолітніх працівників від
15 до 16 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу — 24 години на тиждень,
від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень.
Скорочений робочий час встановлюється і
для осіб, що працюють у шкідливих умовах —
не більше 36 годин (коли працівник виконує
роботу зі шкідливими умовами протягом не
менш як половини робочого часу). Право працюючого на скорочений робочий час встановлюється згідно з Переліком виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими умовами праці,
робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затвердженим постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163.
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Скорочений робочий час (36 годин на тиждень) встановлений також для інвалідів І та II
групи, які працюють на спеціально для них призначених робочих місцях, для викладачів, медичних працівників, а також осіб, які поєднують
роботу з навчанням.
Чинне законодавство регламентує також
тривалість робочого часу в нічну зміну. Нічним визнається час з 22:00 до 06:00. Тривалість
роботи в цей період скорочується на одну годину. В умовах безперервного виробництва тривалість нічної зміни зрівнюється з денною, а також
на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.
Скорочення нічної зміни не викликає зменшення загальної тривалості нормованого робочого часу. Тому особи, які працюють у нічні зміни, вдень повинні працювати так, щоб була
відпрацьована встановлена законом норма годин на тиждень (40 годин).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: залучати до роботи в нічний час неповнолітніх осіб, яким не виповнилося
18 років, вагітних жінок і жінок, що мають дітей
віком до трьох років, та деяких інших категорій
працівників (наприклад, хворих на туберкульоз).

Крім того, за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий
день або неповний робочий тиждень тощо.

Гнучкий режим робочого часу
При розробці режиму праці та відпочинку
слід враховувати і можливість встановлення на
підприємстві і так званого гнучкого режиму робочого часу (далі — ГРРЧ).
ГРРЧ — це така форма організації праці, за
якою для деяких категорій працівників, для працівників окремих підприємств або їх структурних підрозділів встановлюється режим праці з
саморегулюванням часу початку, закінчення та
тривалості робочого часу впродовж робочого
дня.
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Правовою підставою для встановлення ГРРЧ
є ст. 13 КЗпП та ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-XII, згідно з якими питання режиму
роботи, тривалості робочого часу і відпочинку
встановлюються у колективному договорі.
Організація праці працівників в умовах
ГРРЧ передбачає три складові робочого
часу, на які може поділятися робочий день
(зміна):
— фіксований час — це час, коли працівник
обов’язково повинен бути на робочому місці і
виконувати безпосередньо свої виробничі функції. Відсутність працівника на його робочому
місці у фіксований час без поважних причин має
вважатися порушенням трудової дисципліни;
— змінний час — це час, коли працівник на
свій розсуд може починати та закінчувати свій
робочий день (зміну). Це, як правило, одна-дві
години перед початком (закінченням) зміни та
час перерви на відпочинок і харчування;
— час перерви на відпочинок і харчування,
який може складати від 30 хвилин до двох годин
на зміну. Цей час працівник використовує на
свій розсуд і може бути відсутнім на робочому
місці.
Робота в умовах ГРРЧ може бути організована за двома основними варіантами:
— при поденному обліку робочого часу працівник зобов’язаний додержуватися встановленої правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалості робочого дня незалежно від
його початку, закінчення та тривалості перерви
на обід;
— при підсумованому обліку робочого часу
працівник повинен відпрацювати встановлену
відповідно до законодавства кількість робочих
годин в обліковому періоді, який прийнято для
підсумованого обліку робочого часу (тиждень,
місяць, квартал, рік тощо). У цьому випадку
протягом встановленого облікового періоду
працівник повинен недопрацьовані впродовж
тижня (місяця) години роботи відпрацювати в
інший час, а у разі, коли працівником за тиждень (місяць) відпрацьовано понад нормальну
тривалість робочого часу, йому має бути надано
відповідний час відпочинку.
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Переведення працівників на ГРРЧ здійснюється за їх згодою і оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця
із зазначенням конкретних термінів і умов його
застосування.
Більш детально про порядок організації ГРРЧ
можна дізнатися з Методичних рекомендацій
щодо встановлення гнучкого режиму робочого
часу, затверджених наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 4 жовтня
2006 р. № 359.

Види режиму праці та відпочинку
На практиці, а також у відповідній науковометодичній літературі розрізняють такі режими
праці та відпочинку:
— змінний;
— добовий;
— тижневий;
— місячний;
— річний.
При розробці режиму праці та відпочинку
слід враховувати працездатність людини, яка,
як правило, змінюється протягом доби, що відбивається, насамперед, у змінному і добовому
режимах.
При змінному режимі праці та відпочинку
визначається:
— тривалість зміни;
— час її початку і закінчення;
— тривалість обідньої перерви, час її початку
і закінчення;
— тривалість і частоту загальних регламентованих перерв у роботі.
При добовому режимі праці та відпочинку визначається кількість змін (циклів) на добу. При
цьому кількість змін повинне бути такою, щоб на
неї можна було розділити 24. Отже, можна працювати в одну, дві, три, чотири і шість змін.
При тижневому режимі праці та відпочинку передбачають різні графіки змінності (роботи), число вихідних днів в тиждень, роботу
у вихідні і святкові дні. Графіки роботи передбачають порядок чергування змін, їх тривалість.
При місячному режимі праці та відпочинку
визначається кількість робочих і неробочих днів
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протягом даного місяця, число працівників, які
йдуть у відпустку, і тривалість основної і додаткової відпусток.
Річний режим праці та відпочинку характеризується загальною кількістю днів і годин роботи, періодичністю й тривалістю основної та
додаткових відпусток.
Зауважимо, що всі зазначені режими праці та
відпочинку взаємозв’язані. Так, працездатність
в річному робочому періоді залежить не тільки
від тривалості і форми проведення річної оплачуваної відпустки, але й від того, як людина відпочиває протягом кожного тижня, доби і зміни.
Це повинно враховуватися при розробці будьяких заходів щодо раціоналізації режимів праці
та відпочинку.

Вимоги до організації
Загальними вимогами до режиму праці та
відпочинку є:
— дотримання встановленої законом загальної тривалості робочого часу;
— оптимальне узгодження нормального часу
роботи людей з плановим часом ефективної роботи устаткування;
— забезпечення раціональності режиму праці і відпочинку працівників. Під цим розуміється
таке чергування періодів праці і відпочинку, яке
дозволяє зберігати здоров’я працівників, підтримувати достатньо високий рівень їх працездатності, забезпечувати нормальне фізичне
і нервово-психічне навантаження;
— забезпечення рівномірного чергування
часу роботи і перерв між змінами, для чого розраховується тривалість циклу обороту змін —
періоду, за який всі працівники і бригади відпрацюють у всіх змінах, передбачених графіками;
— максимальне обмеження кількості графіків на підприємстві, оскільки їх велика кількість
утрудняє організацію праці і ускладнює процес
управління виробництвом.

Вплив виробничих чинників
Науковою основою розробки раціональних
режимів праці та відпочинку є динаміка працездатності людини, що відображає вплив на
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його організм всього комплексу умов праці.
Так, згідно з відповідними дослідженнями у період з 8:00 до 12:00 та з 14:00 до 17:00 працездатність людини, як правило, є найвищою, у
період з 12:00 до 14:00 та у вечірній час вона
дещо знижується і досягає свого мінімуму у нічний час. Зазначенні коливання працездатності
протягом доби слід враховувати при встановленні відповідних режимів роботи на підприємстві, конкретного часу початку і закінчення робочого дня (зміни), а також перерв для відпочинку і сну.
Встановлення конкретного режиму праці та
відпочинку може залежати і від інших чинників, наприклад, від особливостей мікроклімату
на певних робочих місцях. Приміром, в умовах
мікроклімату, що нагрівається, для профілактики перегрівання працівників може бути організований спеціальний (раціональний) режим праці та відпочинку відповідно до норм
ДСН 3.3.6.042-99. У цьому випадку при мікрокліматичних умовах, що перевищують допустимі параметри, внутрішньо-змінний режим
праці та відпочинку організовують за допомогою регулювання тривалості певних періодів
робочого часу, зокрема — при температурі повітря, що перевищує допустимий рівень, тривалість регламентованих перерв становить не
менше 10% робочого часу на кожні 2 Со перевищення. У випадку ж перевищення у цьому разі
одночасно і допустимої відносної вологості повітря (70%), тривалість регламентованих перерв рекомендується встановлювати не менше
20% робочого часу.
Також встановлення певних режимів праці
та відпочинку може залежати і від характеру
самої роботи (конкретних функціональних
обов’язків). Тому під час роботи за деякими
професіями працівнику потрібна особливо підвищена увага, швидка переробка отриманої
інформації, точна координація рухів, певна
швидкість виконання окремих операцій тощо,
що може призводити до наявності перевантажень і підвищеної перевтоми організму, і, відповідно — до значного зниження працездатності. Крім того, на тих виробництвах, де
застосовуються конвеєрні і потоково-механі-
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зовані лінії, значна кількість робітників виконує на них спрощені, одноманітні операції в
примусовому режимі й заданій позі. Така монотонна робота також несприятливо впливає
на працездатність людини.
Враховуючи зазначене, а також деякі інші
дослідження, організація режимів праці та
відпочинку, зокрема визначення часу на відпочинок, буде залежати від таких виробничих
чинників:
— фізичні зусилля працівника;
— розумові зусилля працівника;
— нервове напруження, темп роботи, робоча
поза, монотонність роботи працівника;
— психологічний мікроклімат у колективі
підприємства (структурного підрозділу, окремої
зміни);
— умови праці (шум, вібрація, температура
повітря, загазованість, запиленість, освітлення
тощо) працівника;
— міра відповідальності працівника за неправильні дії у процесі роботи та «серйозність»
(розмір) наслідків для підприємства у випадку
допущення працівником помилок (браку в роботі) при виконанні своїх функцій.
Врахування зазначених чинників дозволить
раціоналізувати режим праці та відпочинку,
тобто встановити таке чергування періодів роботи і відпочинку, при якому досягається найбільша ефективність трудової діяльності людини і одночасно підтримується добрий стан її
здоров’я. Оптимальний режим праці та відпочинку досягається: відповідними паузами в роботі, перервами (для прийому їжі, обігріву, охолоджування), зміною форми роботи (приміром,
розумової на фізичну), зміною умов навколишнього середовища (наприклад, роботою при
низьких і нормальних температурах), усуненням монотонності, відпочинком в спеціальних
кабінах-кімнатах з використовуванням психологічної дії музики.

Необхідність чергування
праці та відпочинку
Необхідність чергування праці та відпочинку протягом різних періодів часу має фізіологічне обґрунтовування. Трудова діяльність

№ 12 (120), 15 червня 2016

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

людини пов’язана з витрачанням фізичної і
нервової енергії, що приводить до змін в організмі та виникненню втоми. Організм втомленої людини значно гірше чинить опір різним
інфекційним захворюванням. Крім того, надмірне стомлення викликає підвищену дратівливість, що сприяє виникненню серцево-судинних
захворювань.
Подолання втоми і відновлення первинного
стану працівника відбувається в періоди відпочинку. Для встановлення фізіологічно правильно обґрунтованого режиму відпочинку слід
визначити початкові моменти розвитку виробничого стомлення і відповідно до них приурочити перерви для відпочинку.
Також дослідження фізіологів доводять, що
обідню перерву в загальному випадку слід встановлювати в середині зміни, а час коротких
додаткових перерв (від 5 до 10 хвилин) для пасивного відпочинку — в моменти появи виробничого стомлення.
Крім того, під час виконання окремих завдань, особливо таких, що значно різняться своїм характером від попередніх, слід враховувати
і необхідність чергування окремих завдань
(функцій, елементів операції) із так званими мікропаузами, тобто дуже короткими (тривалістю
кілька секунд) перервами між окремими елементами операції, які викликані перебудовою
процесів збудження та гальмування у нервовій
системі людини при закінченні однієї дії та переходом до іншої. Для окремих складних робіт
мікропаузи можуть складати до 9 – 10% оперативного часу та включаються до відповідних
норм праці.
Кількість перерв та їхня тривалість можуть
бути регламентовані або працівникам може
бути надано право самостійно розподіляти
час на відпочинок протягом робочого дня. На
думку фізіологів, регламентовані (завчасно
встановлені) перерви на відпочинок більш
ефективні, ніж нерегулярні перерви, які встановлюються на розсуд самого працівника. Також під час роботи можуть виникати перерви,
які викликані простоями, але такі перерви не
слід вважати відпочинком, оскільки порушується ритм роботи.
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Регламентовані короткострокові перерви
на відпочинок призначені для зменшення стомлення, що розвивається протягом роботи, і для
особистих потреб. Вони дозволяють працівникам не тільки задовольняти природні потреби,
але сприяють зниженню стомлюваності і підтримці стійкої працездатності. Ці перерви враховуються при нормуванні праці й складають
від 4 до 9% оперативного часу. Зауважимо, що
при важкій фізичній праці рекомендують часті
(через 2 – 2,5 год) регламентовані короткі перерви (5 – 10 хвилин). При розумовій праці ефективнішими будуть тривалі перерви на відпочинок і перемикання на фізичну роботу.
Для відпочинку працівників під час регламентованих перерв можуть бути створені спеціальні кутки, зони або кімнати відпочинку. Відпочинок під час перерв також може бути пасивним
(у положенні сидячи або лежачи) або активним,
що залежить від характеру виконуваної роботи
і умов праці, але у будь-якому випадку він повинен бути організований.
За даними відповідних досліджень встановлено, що стомлені м’язи краще і швидше відновлюють працездатність не при повному спокої, а
при роботі інших м’язових груп, які до цього не
діяли. Пасивний же відпочинок доцільний тільки при важких фізичних роботах, а також при
роботах з постійним ходінням. Активізація відпочинку забезпечується зміною форм діяльності
і проведення виробничої гімнастики.
Для зняття нервового напруження можуть використовуватися так звані «кімнати психологічного розслаблення», де за допомогою відповідного світла, кольорів інтер’єру, демонстрація
кольорових слайдів великого розміру із зображенням лісу, моря, гір, озер, квітів тощо, а також
спеціально підібраної музики відбувається позитивна, заспокійлива дія на емоційний стан і
тонус нервової системи людини. Але час «заспокійливого» сеансу при цьому не повинен перевищувати 15 – 20 хвилин, щоб не порушити робочий режим.
Також при розробці режимів праці та відпочинку, як правило, передбачається і спеціальна
перерва для харчування (обідня перерва), але
вона не встановлюється на тих роботах, де за
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умовами виробництва її встановити неможливо. Перелік таких робіт із зазначенням порядку
і місця приймання їжі встановлюється роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом. При відсутності відповідної перерви час
приймання їжі зараховується до робочого часу
(ч. 4 ст. 66 КЗпП).
Крім перерви для відпочинку і харчування,
окремим категоріям працівників можуть надаватися і перерви, що мають спеціальне призначення. Зокрема, такі спеціальні додаткові
перерви надаються жінкам, які мають дітей віком до півтора року, для годування дитини
(ст. 183 КЗпП), не рідше ніж через три години
тривалістю не менше 30 хвилин кожна, а за
наявності двох і більш дітей до 1,5 років — не
менше години. Працівникам, які працюють в
холодну пору року на відкритому повітрі або в
закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам надається перерва для обігрівання і
відпочинку (ст. 168 КЗпП). На відміну від загальної перерви для відпочинку та харчування,
що не включається в робочий час і тому не
оплачується, спеціальні перерви входять у робочий час і підлягають оплаті у межах середнього заробітку.

Особливості змінного режиму
При змінному режимі роботи у зміні працездатності виділяють три фази (періоди), які повторюються в першій і в другій половині зміни
(до та після обідньої перерви), але які є неоднаковими за своїм розміром
Також на початку зміни починається так званий період «входження в роботу», коли організм людини пристосовується до умов виконання роботи, і людина відновлює навички роботи,
автоматизм і координацію рухів, входить в темп
і ритм процесу. Протягом всього цього періоду
працездатність людини поступово збільшується
до максимальних величин. Тривалість цього
періоду залежить від особливостей виконуваної
роботи, стану працівника і може тривати від
декількох хвилин до 1,5 год і більше.
Скоротити зазначений період можна за рахунок раціональної організації робочого місця, а
інколи за допомогою ввідної гімнастики і функ-
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ціональної музики, які підвищують настрій і
швидше доводять фізіологічні функції працівника до оптимального робочого рівня.
Після періоду «входження у роботу» починається період стійкої працездатності, який
є найтривалішим за часом і може досягати 2 – 3
години в кожній з двох частин робочої зміни.
Для цього періоду характерні достатньо високий і стабільний темп роботи, відносно низька
напруженість фізіологічних функцій людини,
висока продуктивність праці при високій якості
роботи.
Тривалість високого рівня працездатності
залежить від характеру роботи. Одноманітна
монотонна робота швидше приводить до зниження працездатності і стомлення, ніж різноманітна робота. Щоб забезпечити тривалу працездатність протягом цього періоду потрібні
чітка організація трудового процесу і короткочасні перерви для переключення в організмі
людини процесів збудження і гальмування.
Після цього починається період зниження
працездатності (розвиток стомлення), який
характеризується наростанням втоми, уповільненням темпу роботи, погіршенням фізіологічного стану працівника, зниженням його продуктивності праці. Щоб скоротити цей період слід
правильно визначити час початку і тривалість
обідньої перерви. Ця перерва, як правило, є
основною перервою для відпочинку протягом
зміни, переважно складає 40 – 60 хвилин і розподіляє увесь робочий день на дві переважно
рівні частини. Крім того, у доречних випадках,
щоб відтягнути час настання стомлення і різке
зниження продуктивності праці, слід передбачати і короткочасні регламентовані перерви
перед початком стомлення, тобто ще до основної перерви. Це дозволить скоротити, а можливо й уникнути, час настання стомлення і різке
зниження продуктивності праці.
Після обідньої перерви працездатність поступово відновлюється, і в другій половині зміни
повторюються ті ж самі три зазначені періоди
зміни працездатності, але період входження у
роботу проходить швидше, а період стійкої працездатності менш тривалий, ніж в першій половині зміни. Також максимальна продуктив-
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ність праці у другій половині зміни буде, як
правило, нижче ніж у першій, а стомлюваність
буде наступати швидше і період зниження працездатності буде тривалішим.
З врахуванням зазначеного, для виконання
багатьох складних робіт рекомендується за
можливості розподіляти протягом робочого
дня відповідні робочі завдання у такий спосіб,
щоб виконання найскладніших з них здійснювалося у першій половині дня, коли у працівників спостерігається найвища стійка працездатність.

Особливості інших режимів праці
При розробці добового режиму праці та відпочинку враховують те, що, як зазначалося
вище, організм людини не однаково реагує на
фізичне і нервово-психологічне навантаження в
різний час доби. Зокрема, найпродуктивнішим
є час зранку до обіду, якому передує повноцінний нічний відпочинок. У вечірні і особливо
вночі фізіологічні процеси сповільнюються.
Тому часто оптимальним є двозмінний режим
роботи підприємства. Наприклад, двозмінні режими роботи переважають на машинобудівних
підприємствах (при відсутності економічної
кризи), при чому друга зміна з числа зайнятих у
ній працівників часто менш насичена, ніж перша. Працездатність в другу зміну за умови, що
вона закінчується до 24:00, трохи знижується
в порівнянні з першою зміною і на добову ритмізацію фізіологічних процесів в організмі практично не впливає.
Третя зміна на основних ділянках виробництва організовується, як правило, у виняткових
випадках і на нетривалий час. Якщо ж на підприємстві потрібен тризмінний режим роботи
постійно у зв’язку з особливостями організації
технологічного процесу, то бажано, щоб тривалість нічної зміни була коротше денної (за умови дотримання вимог законодавства щодо робочого часу). Іноді, аби скоротити перебування
працівників на виробництві в нічний час, перерви для харчування або не передбачаються, або
скорочуються до мінімуму. Також доцільно гарячу їжу доставляти безпосередньо до робочих
місць.
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При дво- та тризмінному режимі слід чергувати робочі зміни (наприклад, через тиждень при
двозмінному режимі), що забезпечує краще використовування часу для відпочинку між змінами. При розробці цих графіків бажано врахування таких чинників:
— максимальне забезпечення за можливості
інтересів працівників;
— максимальне використання наявного виробничого устаткування;
— максимальне зменшення періоду праці у
нічний час.
Працездатність людини протягом тижня також може значно змінюватися. Так, у перший
день вона наростає, що відповідає періоду «входження у роботу» при змінному режимі, в другий, третій і четвертий дні — зазвичай найбільш
висока працездатність, а на п’ятий день — зниження. Після вихідних днів (фактично тотожне
до «повноцінного нічного сну») працездатність
зазвичай відновлюється. Відповідно до ст. 50
КЗпП тривалість робочого тижня складає
40 годин. При п’ятиденному робочому тижні надаються два вихідні дні, як правило, підряд,

якщо немає специфічних особливостей виробництва.
Організація річного режиму праці та відпочинку має теж важливе значення. Основою
цього режиму є графіки відпусток, які є фактичними «річними перервами для відпочинку»
для збереження здоров’я і забезпечення високої і тривалої працездатності працівника протягом року. Згідно зі ст. 74 КЗпП щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних
днів. Залежно від умов праці можуть бути встановлені також додаткові відпустки
Для більшості людей найбільш ефективний
(і «улюблений») відпочинок відбувається у літні
місяці року, тому під час складання графіків
відпусток слід ретельно продумати можливість
надання відпусток в літні місяці якомога більшій кількості працюючих, але без порушення
процесу функціонування виробництва.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань соціальнотрудових відносин

РЕКЛАМА

12

№ 12 (120), 15 червня 2016

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Деякі особливості ведення обліку
використання робочого часу
Як відомо, від контролю своєчасного виходу на роботу залежить трудова дисципліна, що, у свою чергу, впливає на продуктивність праці та успішність підприємства в
цілому. А тому правильно організований облік фактичного використання робочого
часу працівниками є надзвичайно важливою функцією, виконанням якої, зазвичай,
займаються кадровики. Отже, розглянемо деякі особливості цієї процедури, а також
з’ясуємо, яким чином слід заповнювати табель обліку використання робочого часу
та хто з працівників має здійснювати облік.

Правові підстави
Насамперед, слід визначити поняття робочого часу, оскільки у чинному законодавстві воно
і досі не закріплено. Утім, у Кодексі законів про
працю України (далі — КЗпП) є окрема глава,
яка регулює застосування робочого часу, й аналіз її правових норм дозволяє зробити висновок,
що «робочий час» як термін трудового законодавства включає:
а) певну норму тривалості праці, встановлену
законом (або визначену на його підставі);
б) час, протягом якого працівник має виконувати обумовлену трудову функцію;
в) фактичне перебування працівника на робочому місці.
Отже, можемо визначити, що робочий час —
це встановлений законом або визначений на
його підставі час (наприклад, неповний робочий час), коли працівник має бути на робочому
місці й виконувати обумовлену трудову функцію.
Залежно від тривалості, робочий час поділяється на такі види:
1) нормальний, що не може перевищувати 40
годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП);
2) скорочений, який за тривалістю менше
нормального, але з оплатою праці як за нормальну тривалість, що встановлюється лише законом та поширюється тільки на окремі категорії працівників (ст. 51 КЗпП);
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3) неповний, який менший від нормального,
з оплатою праці пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку, що встановлюється як під час прийняття на роботу, так і
згодом за угодою між працівником і роботодавцем (ст. 56 КЗпП).
Облік використання робочого часу, а також
контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах здійснюється шляхом табельного
обліку, безпосередніми завданнями якого є
контроль за явкою працівників на місце роботи
і його залишенням, виявлення причин запізнень або неявки на роботу, одержання даних
про фактично відпрацьований працівниками
час та складання відповідної звітності. Основним документом для обліку робочого часу є
табель обліку використання робочого часу, в
якому відображається інформація по кожному
працівнику щодо відпрацьованого ним часу та
про його відсутність на робочому місці із зазначенням причин такої відсутності. Також табель
обліку використання робочого часу є базовим
документом для нарахування заробітної плати
праці за відпрацьований місяць, оскільки він
містить основну інформацію про використання
робочого часу.

Типова форма
Згідно з ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України усі суб’єкти господарювання, відокремлені
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підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий
баланс, зобов’язані вести первинний облік результатів роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію
та інші дані, визначені законом. Відповідно
до п. 1.6. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України (далі — Держкомстат) від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі —
Інструкція № 286), форми державних статистичних спостережень на підприємствах
заповнюють на основі типових форм первинної облікової документації, до якої, серед іншого, належить і табель обліку використання
робочого часу.
Наказом Держкомстату від 5 грудня 2008 р.
№ 489 затверджено, зокрема, типову форму
№ П-5 «Табель обліку використання робочого
часу» (див. Додаток), що застосовується для обліку робочого часу всіх категорій працівників.
Така форма носить рекомендаційний характер і
складається з мінімальної кількості показників,
необхідних для заповнення форм державних
статистичних спостережень, а за необхідності
може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві, на що
вказують норми п. 2 Примітки до типової форми № П-5. Так само підприємство може застосовувати й іншу форму табеля, але при цьому
обов’язковим є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу. У
табелі обліку робочого часу роблять відмітки
про фактично відпрацьований час, відпрацьованих за місяць годин, зокрема, вечірніх, нічних
годин тощо, а також інші відхилення від нормальних умов роботи.
Отже, ведення табеля необхідно для обліку
кількості відпрацьованого робочого часу працівниками, у тому числі й для розрахунку заробітної плати працівників, оплата праці яких
залежить від відпрацьованого часу; контролю за
дотриманням працівниками встановленого
режиму робочого часу; для отримання даних
про відпрацьований час для розрахунку виплат
усім працівникам (адже для розрахунку оплати
днів непрацездатності через хворобу, відпустки
для вагітності та пологах, відпусток, днів відря-
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джень та інших виплат, необхідні дані про відпрацьований у розрахунковому періоді часу);
для складання статистичної звітності з праці.
Зауважимо, що для підприємств з невеликою
чисельністю (навіть якщо на підприємстві працює лише, наприклад, три особи) ведення табеля обліку робочого часу також є обов’язковим.
Про це йдеться у листі Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці)
«Про роз’яснення деяких питань законодавства» від 13 травня 2010 р. № 140/13/116-10.
Інша ситуація, коли громадяни виконують роботи на підставі цивільно-правового договору —
облік їх робочого часу вести не потрібно, на що,
зокрема, вказується у листі Мінпраці від 23 квітня 2010 р. №115/13/133-10. Адже за цивільноправовим договором оплачується не процес
праці, а його результат, який визначають після
закінчення роботи і оформляють актами приймання – здавання виконаних робіт (наданих послуг).
Повертаючись до типової форми № 5 табеля
обліку використання робочого часу, зауважимо,
що вона складається з двох розділів. У першому
з них наведені умовні позначення для різних видів робочого часу та причин відсутності на робочому місці працівника (при заповненні табеля
можна використовувати або буквені, або цифрові коди — на вибір). Другий розділ табеля обліку використання робочого часу — це безпосередньо сама його форма, за якою табелюється
кожний працівник. Він складається з поіменного списку усіх працівників підприємства, з відмітками навпроти кожного прізвища працівника про використання ним робочого часу або
причини відсутності на робочому місці протягом облікового періоду. Кожному працівникові
у другому розділі типової форми № 5 табеля обліку використання робочого часу відводиться
рядок, поділений на дві частини:
— до однієї частини щодня вносять відомості про відпрацьовані години або неявки на
роботу;
— до другої — умовними позначеннями (кодами) відзначають характеристики відпрацьованих годин (надурочні, нічні, години роботи у вихідні та святкові дні тощо) та причини нез’явлення
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на роботу: види відпусток, тимчасова непрацездатність, прогули, простої, страйки, переведення
на неповний робочий день, інше.
Якщо підприємство має структурні підрозділи, табелі обліку використання робочого часу
можуть вестися окремо по кожному відділу,
службі чи іншому структурному підрозділу, залежно від організаційної структури конкретного суб’єкта господарювання.

Хто має здійснювати облік
Що характерно, на законодавчому рівні не
розроблені методичні рекомендації ані щодо заповнення табеля обліку використання робочого
часу, ані щодо того, хто, власне, має виконувати
такий облік. Проте в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) є професійна назва роботи
«Табельник» (код КП — 4190), яка належить до
розділу КП «Технічні службовці». Кваліфікаційна характеристика «Табельника» наведена у випуску 1 «Професії працівників, які є загальними
для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 р. № 336.

Завдання та обов’язки «Табельника»: Веде табельний облік фактичного часу перебування
працівників на підприємстві, здійснює контроль
за їх своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням на робочих місцях і виходом з роботи.
Робить відповідні позначки у табелі щодо присутності працівників на роботі, їх запізнення і
відсутності (із зазначенням причин). Систематично вносить зміни, пов’язані з оформленням
прийняття на роботу працівників, переведеннями, звільненнями, наданням відпусток тощо.
Контролює своєчасність подання працівниками
листків тимчасової непрацездатності, довідок
про догляд за хворими та інших документів, які
підтверджують право на їх відсутність на роботі.
За встановленим порядком подає табель, який
містить відомості про фактично відпрацьований
час, понаднормові години роботи, порушення
трудової дисципліни тощо (випуск 1 ДКХП).
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На практиці на підприємствах з великою
кількістю працівників штатним розписом передбачено посаду «Табельника», яка функціонально входить до відділу кадрів чи кадрової
служби. Якщо ж у штатному розписі такої посади нема, то є сенс видати окремий наказ по
підприємству «Про ведення табельного обліку»,
в якому можна врегулювати всі питання,
пов’язані з веденням табеля — зокрема, встановити, хто саме відповідатиме за ведення табеля
(а також розмір доплати за це), передбачити
процедуру складання та затвердження табеля,
визначити терміни надання табеля до бухгалтерії для вчасного нарахування та виплат зарплати. До речі, досить часто на практиці при невеликій кількості працівників функція ведення
табеля покладається на бухгалтера — але
пам’ятайте, що цей обов’язок має бути закріплений в посадовій інструкції працівника або ж
покладений на нього наказом керівника підприємства.

Правила заповнення табеля
Варто пам’ятати, що табель обліку використання робочого часу ведеться на працівників
усіх категорій, прийнятих на постійну, тимчасову, сезонну роботу, а також учнів, прийнятих на
період виробничої практики або канікул з оплатою праці. При цьому кожному працівникові
присвоюється табельний номер, який відзначається у всіх документах з обліку праці та оплати. У разі звільнення (або переведення в інший
структурний підрозділ) працівника його колишній табельний номер не може бути присвоєний
іншому і має залишатися вільним не менше
трьох років.

Сумісникам присвоюють окремий табельний номер, натомість працівникам, які працюють на
умовах суміщення окремий табельний номер не
надається.
Зверніть увагу, що на підприємства, де працівникам заробітна плата нараховується за допомогою програми «1С», табельні номери не присвоюють — адже ця програма автоматизовано
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нараховує заробітну плату не за табельними номерами, а за ідентифікаційними кодами працівників.
Якщо підприємство має структурні підрозділи, табелі обліку використання робочого часу
можуть вестися окремо по кожному відділу,
службі чи іншому структурному підрозділу, залежно від організаційної структури конкретного суб’єкта господарювання.
Відповідно до п. 1.7. Інструкції № 286 позначки в табелі обліку використання робочого часу
про причини відсутності на роботі та інші відхилення від нормальних умов праці здійснюються лише на основі документів, оформлених належним чином (листки непрацездатності,
листки простоїв тощо). Табель складають (готують) в одному примірнику за два – три дні до
початку розрахункового періоду на підставі табеля за попередній місяць. Табель відкривається
на місяць (оскільки саме він є обліковим періодом для табеля), куди вносять прізвища, імена
та по батькові працівників за даними минулого
місяця і на підставі наказів про прийняття на
роботу нових працівників або звільнення, додаючи і вилучаючи відповідні відомості.
Для зручності рекомендується додати внизу
табеля незаповнені додаткові рядки для тих випадків, коли протягом місяця на роботу будуть
прийняті нові працівники.
Як правило, табель обліку використання робочого часу заповнює працівник, відповідальний за його ведення, щодня протягом місяця.
Додатково до ведення табеля досить поширеним способом організації первинного обліку робочого часу працівників є Журнал реєстрації
(або Книга обліку) виходу на роботу. Така реєстрація дозволяє забезпечити облік не лише виходу працівників на роботу, але і своєчасності
такого виходу. Працівники повинні розписуватися в такій книзі до початку робочого дня, а
після його початку розписуватись у книзі заборонено (або підпис робиться ручкою іншого кольору).
При цьому слід зауважити, що, документуючи невихід на роботу або запізнення працівника, в разі, якщо адміністрація планує застосувати щодо нього заходи дисциплінарного
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стягнення, слід подбати про те, щоб відповідне
порушення трудової дисципліни було підтверджене не лише даними книги обліку виходу на
роботу, але й іншими документами первинного
обліку робочого часу та нарахування зарплати.
У табелі окремо обліковується відпрацьований та невідпрацьований працівником час.
До відпрацьованого часу належать:
— відпрацьовані працівником години роботи
кожного дня (код «Р» або «01»). За цими кодами
по кожному працівнику проставляється кількість відпрацьованих ним годин кожного дня.
Це — основний показник табеля, який застосовується на всіх підприємствах;
— відпрацьований працівником неповний робочий час (код «РС» або «02»). Відповідно до
ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку;
— вечірні (код «ВЧ» або «03»), нічні (код «НЧ»
або «04») години роботи, а також години роботи у вихідні та світкові дні (код «РВ» або «06»).
Робочий час у вечірній та нічний час відображається окремо, як складова частина робочого
часу, відпрацьованого за трудовим договором
(контрактом). Такий підрахунок ведуть на підприємствах, що працюють у двозмінному або
тризмінному режимі, а також у вихідні та святкові дні;
— надурочні години роботи (код «НУ» або
«05»), якими вважаються ті, що перевищують
тривалість робочого дня. Нагадаємо, що нормальна тривалість робочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50
КЗпП).
— час відрядження (код «ВД» або «07»). Оплачується виконана робота під час відрядження
відповідно до ст. 121 КЗпП: за відрядженими
працівниками зберігається протягом усього
часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток. Також робочі дні перебування
працівника у відрядженні можуть визначатися
так: у першому рядку зазначають кількість відпрацьованих годин згідно з режимом за осно-
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вним місцем роботи, наприклад, «8», а у другому рядку — умовні позначення перебування у
відрядженні «ВД» (лист Держкомстату «Щодо заповнення табеля обліку використання робочого
часу» від 12 січня 2012 р. № 9/4-10/9). При цьому в разі відсутності працівника на робочому
місці у зв’язку з відрядженням основним підтверджуючим документом є наказ роботодавця
про відрядження працівника. Дні відрядження
входять до відпрацьованих днів і їх окремо не
підраховують. Позначення в табелі обліку використання робочого часу вихідних (святкових)
днів, які припали на період відрядження, здійснюється відповідно до Положенням про відрядження, затвердженого на підприємстві.
Зауважимо, що у складі загальної кількості
відпрацьованих за місяць днів/годин в графі
«Відпрацьовано за місяць» відображають лише
робочі дні/години, які припали на період відрядження. Тобто, облік часу перебування працівника у відрядженнях для відображення у формах
статистичної звітності з праці здійснюється
лише там, де припадає на робочі дні без урахування вихідних і святкових. Відповідно, якщо
працівник їде у відрядження або повертається з
нього у вихідний, у табелі цей день не відображається, а код «ВД» не проставляється. Інша ситуація, коли є необхідність направити у відрядження у вихідний або святковий день, про що
зазначено у наказі про відрядження, тобто з
обов’язком працювати в ці дні. У такому випадку в табелі проставляються дні/години відрядження з відповідною оплатою праці за фактично відпрацьований час. За ці дні в табелі
проставляється код «ВД».
Варто нагадати, що кількість відпрацьованих
протягом місяця робочих днів має дорівнювати
планової місячній нормі робочого часу, встановленої на конкретному підприємстві.
До невідпрацьованого працівником часу
належать:
— відпустки (усіх видів — оплачувані та
неоплачувані). Підставою для відображення
відпусток є первинний кадровий документ —
заява працівника про надання йому відпустки
з позитивною резолюцією керівництва. Тому
важливим є правильне написання працівни-

№ 12 (120), 15 червня 2016

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

ком підстав для надання йому відпустки — у
зв’язку з навчанням, додаткової, творчої, по догляду за дитиною. Особливу увагу слід звернути на відображення у табелі відпусток у зв’язку
з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР, далі — Закон № 504) та відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (ст. 18 Закону № 504) (код
«ВП» або «16»). За цими відпустками у табелі
ставиться цифра «0», а за всіма іншими видами
відпусток проставляється кількість невідпрацьованих годин;
— неявки на роботу (у зв’язку з неповним робочим днем, тимчасовим переведенням на інше
підприємство, виконанням державних обов’язків);
— простої та прогули (слід зауважити, що
простої теж відносяться до невідпрацьованого
часу, навіть якщо працівник знаходився на робочому місці);
— масові невиходи на роботу (страйки);
— тимчасова непрацездатність;
— інші види та причини неявок.
У разі якщо невідомо, з яких причин відсутній працівник, графа табеля «Відмітки про
явки та неявки за числами місяця» залишається
незаповненою, поки працівник вийде на роботу
і подасть відповідні документи. Якщо до здачі
табеля до бухгалтерії працівник не з’явився,
у рядку проставляють код «НЗ» — неявка з нез’ясованих причин. Після пред’явлення документа (наприклад, листка непрацездатності)
проставляють відповідний код (приміром, «ТН»
(оплачувана тимчасова непрацездатність) або
«НН» (неоплачувана тимчасова непрацездатність)). У такому випадку в кінці місяця
табель переоформлюють.
За загальними нормами діловодства дати в
документах, зокрема й у табелі обліку використання робочого часу, проставляють у день підписання. В кінці місяця табель підписує особа,
відповідальна за його ведення, і керівник структурного підрозділу. Далі табель здають у відділ
кадрів або, наприклад, у відділ праці та заробітної плати, якщо є такий на підприємстві, у призначений для цього строк (зазвичай — в останній
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робочий день місяця). Працівник відділу кадрів
має перевірити правильність заповнення табеля,
після чого він його підписує і передає до бухгалтерії для нарахування зарплати та аналізу використання робочого часу.
Загалом, виправлення в табелі обліку використання робочого часу не допускаються. Натомість така необхідність може виникнути після
заповнення табеля й передачі його до бухгалтерії (наприклад, коли працівник із запізненням
повідомив про відкриття лікарняного або працівник, перебуваючи у відпустці, захворів та лікарняний приніс вже після закінчення відпустки). Оскільки ж правила внесення виправлень
до табеля нормативно не визначені, то доцільно у
затвердженому на підприємстві Положенні про
табельний облік прописати й порядок внесення
змін до табеля. На практиці такі зміни вносять
лише після того, як працівник надав підтверджуючі документи (а не просто усно про це повідо-

мив). На підставі наданих документів і проводиться коригування табеля.
Найдоцільнішим для уникнення можливих
ускладнень з бухгалтерією (особливо, у щойно
згаданому випадку, коли табель було необхідно
відкоригувати) буде, якщо працівник, відповідальний за ведення табеля, залишатиме собі
(чи у своєму відділі) копії табеля з усіма підписами, а оригінали здаватиме до бухгалтерії з усіма
підписами під розписку на копії.
Як бачимо, питання ведення обліку робочого
часу є достатньо складним та відповідальним
процесом. І від правильно поставленого обліку
та ведення відповідної документації залежить
продуктивність праці та успішність роботи підприємства в цілому, а тому до цього питання
слід поставитися надзвичайно відповідально.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
РЕКЛАМА
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РС
ВЧ
РН
НУ
РВ
ВД
В
Д

Ч
ТВ

Години роботи працівників, яким встановлено неповний
робочий день (тиждень) згідно з законодавством

Вечірні години роботи

Нічні години роботи

Надурочні години роботи

Години роботи у вихідні та святкові дні

Відрядження

Основна щорічна відпустка (ст.6 Закону України «Про відпустки»)

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону України
«Про відпустки»)

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Творча відпустка (ст.16 Закону України «Про відпустки»)

ДБ

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати
в обов’язковому порядку (ст. 25 крім п. 3, 12, 13, 17
Закону України «Про відпустки»)
ДО

НБ

Відпустка без збереження заробітної плати
у зв’язку з навчанням (п.12, 13, 17 ст. 25 Закону України
«Про відпустки»)

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей
(ст. 19 Закону України «Про відпустки»)

Н

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст.13, 14, 15, 15
Закону України «Про відпустки»)

1

Р

буквений

Години роботи, передбачені колдоговором

Умовні позначення

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

цифровий

Код

Дата заповнення

С

Масові невиходи на роботу (страйки)

Інші причини неявок

Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами

Неявки з нез’ясованих причин

І

ІВ

НЗ

НН

ПР

Прогули

ТН

П

Простої

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках,
передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою
та ін., підтверджена довідками лікувальних закладів)

ІН

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством
(виконання державних і громадських обов’язків, допризовна
підготовка, військові збори, донорські, відгул і т.ін.)

Оплачувана тимчасова непрацездатність

НП

Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше
підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

НД

БЗ

Інші відпустки без збереження заробітної плати
(на період припинення виконання робіт)
Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця
на неповний робочий день (тиждень)

НА

ДД

ВП

буквений

з

Код

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

0

19

18

17

16

цифровий

по

Звітний період

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
(стаття 26 Закону України «Про відпустки»)

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного
віку (ст. 25 п.3 Закону України «Про відпустки»)

Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України
«Про відпустки») та відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (ст. 18 Закону України «Про відпустки»)

Умовні позначення
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________________

назва структурного підрозділу

Найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма № П-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489

Додаток
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Табельний номер

Стать (ч/ж)

Х

№ п/п

«__»________20__р.

___________________
(ПІБ)

______________
(підпис)

дні

години

Всього
неявок

дні/год.

коди
11-15, 17,22

дні/год.

коди
18

дні/год.

коди
19

______________
(підпис)

___________________
(ПІБ)

______________________________________
(посада)

дні/год.

коди
8-10

дні/год.

коди
21

дні/год.

коди
23

простої

«__»________20__р.

Працівник кадрової
служби

дні/год.

коди
20

тимчасовий
перевод
на інше
підприємство

з причин за місяць
відпустки
відпустки
відпустки
перевод
основна
без збереу зв’язку з
без зберена неповта додатження з/п
навчанням,
ження
ний
кова
на період
творчі, в
заробітної
робочий
відпустприпинення
обов. поряд- плати за згодень
ки
виконання
ку та інші
дою сторін
(тиждень)
робіт

дні/год.

коди
24

прогули

дні/год.

коди
26-27

тимчасова
непрацездатність

дні/год.

коди
28-30

інші

дні/год.

Оклад,
тарифна
ставка,
грн.

______________
(підпис)

___________________
(ПІБ)

______________________________________
(посада)

дні/год.

коди
25

страйки

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути
доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Примітка.
1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути
додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.

«__»________20__р.

вихідніч- вечір- них,
них ніх святкових

Керівник структурного
підрозділу

надурочно

з них:

годин

Відпрацьовано за місяць

______________________________________
(посада)

РАЗОМ:

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Відповідальна особа

ПІБ,
посада

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

всього

20
днів
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ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. № 306

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
20 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок присвоєння рангів державним службовцям,
де визначено механізм присвоєння держслужбовцям
рангів під час прийняття на
держслужбу та її проходження, а також Співвідношення
між рангами держслужбовців
і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями.

Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами
та іншими спеціальними званнями
Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити:
Порядок присвоєння рангів державних службовців, що додається;
співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями згідно з додатками 1 – 9.
2. Установити, що:
надбавка за ранг встановлюється з дня його присвоєння;
державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг
виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і має ранг, присвоєний за
попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до такого рангу;
особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і якій був присвоєний ранг
відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», надбавка за
ранг у період випробування виплачується відповідно до найнижчого рангу у межах категорії посад,
до якої належить посада державної служби. У разі належності посади до категорії посад, в межах
якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, надбавка за ранг виплачується відповідно до раніше присвоєного рангу.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити присвоєння рангів державних службовців відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
ПОРЯДОК
присвоєння рангів державних службовців
1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну службу та її проходження.
2. Особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання та призначається
на посаду державного службовця, присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними
званнями (далі — співвідношення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2016 р. № 306.
3. У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг
державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування».
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Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.
4. Підставою для прийняття суб’єктом призначення рішення про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які займають
посади державної служби категорії «А», є подання, підготовлене службою управління персоналом державного органу, в якому працює
державний службовець, що вноситься:
Державним секретарем Кабінету Міністрів України — щодо своїх заступників;
першим заступником або заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України — щодо Державного секретаря Кабінету
Міністрів України;
міністром — щодо державного секретаря міністерства;
керівником центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, — щодо своїх заступників;
першим заступником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, —
щодо керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України;
Головою Конституційного Суду України — щодо керівника Секретаріату Конституційного Суду України;
керівником Секретаріату Конституційного Суду України — щодо своїх заступників;
Головою Верховного Суду України — щодо керівника апарату Верховного Суду України та його заступників;
Головою вищого спеціалізованого суду — щодо керівника апарату вищого спеціалізованого суду та його заступників;
заступниками голів місцевих державних адміністрацій — щодо голів місцевих державних адміністрацій;
керівником іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, — щодо керівника державної
служби в такому органі.
5. Підставою для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б»
та «В», чергового рангу є подання служби управління персоналом суб’єктові призначення, погоджене безпосереднім керівником.
6. Підставою для прийняття рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання,
внесене безпосереднім керівником суб’єктові призначення.
7. У поданні щодо присвоєння рангу державного службовця обов’язково зазначаються:
дата присвоєння попереднього рангу, номер і дата відповідного рішення — у разі присвоєння державному службовцю чергового
рангу в межах відповідної категорії посад державної служби;
завдання, виконані державним службовцем, що мають важливе значення для розвитку держави або регіону чи особливі досягнення — у разі присвоєння державному службовцю достроково чергового рангу в межах відповідної категорії за особливі досягнення або
за виконання особливо відповідальних завдань.
Разом з поданням подаються такі документи:
біографічна довідка;
копія першої сторінки та сторінок трудової книжки із записами про призначення на посаду та присвоєння попереднього рангу.
8. Державному службовцю, який призначається на посаду більш високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг в межах відповідної категорії посад. При цьому черговий ранг може бути присвоєно
лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому з урахуванням результатів оцінювання
його службової діяльності.
У разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.
9. Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три роки з дня призначення на посаду державної служби.
Період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці
без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для
присвоєння чергового рангу. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду
роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.
Державному службовцю, увільненому від виконання обов’язків на період проходження військової служби за призовом під час
мобілізації або на особливий період, період проходження такої військової служби зараховується до стажу роботи для присвоєння
чергового рангу.
Під час присвоєння державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, чергового рангу враховується інформація про оцінювання результатів його службової діяльності за попереднім місцем
роботи, яка надається на запит служби управління персоналом.
10. Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну
службу», присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.
У разі належності посади державного службовця до категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.
У разі, коли державному службовцю, який має відповідне військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання, присвоєно ранг відповідно до зазначеного Закону, що є нижчим, ніж передбачено співвідношенням, йому присвоюється ранг на рівні
рангу виходячи із співвідношення.
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Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ
та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Спеціальне звання
Генерал-полковник міліції (генерал-полковник внутрішньої служби)
Генерал-лейтенант міліції (генерал-лейтенант внутрішньої служби)
Генерал-майор міліції (генерал-майор внутрішньої служби)

Ранг державного
службовця
2
2
3

Полковник міліції (полковник внутрішньої служби)
Підполковник міліції (підполковник внутрішньої служби)
Майор міліції (майор внутрішньої служби)
Капітан міліції (капітан внутрішньої служби)
Старший лейтенант міліції (старший лейтенант внутрішньої служби)
Лейтенант міліції (лейтенант внутрішньої служби)
Молодший лейтенант міліції (молодший лейтенант внутрішньої служби)
Старший прапорщик міліції (старший прапорщик внутрішньої служби)
Прапорщик міліції (прапорщик внутрішньої служби)
Старшина міліції (старшина внутрішньої служби)
Старший сержант міліції (старший сержант внутрішньої служби)
Сержант міліції (сержант внутрішньої служби)
Молодший сержант міліції (молодший сержант внутрішньої служби)
Рядовий міліції (рядовий внутрішньої служби)

4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і військовими званнями (армійськими, корабельними)
Військове звання
Генерал армії України
Генерал-полковник (адмірал)
Генерал-лейтенант (віце-адмірал)
Генерал-майор (контр-адмірал)
Полковник (капітан 1 рангу)
Підполковник (капітан 2 рангу)
Майор (капітан 3 рангу)
Капітан (капітан-лейтенант)
Старший лейтенант (старший лейтенант)
Лейтенант (лейтенант)
Молодший лейтенант (молодший лейтенант)
Старший прапорщик (старший мічман)
Прапорщик (мічман)
Старшина (головний корабельний старшина)
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Ранг державного
службовця
1
2
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
9
9
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Старший сержант (головний старшина)
Сержант (старшина 1 статті)
Молодший сержант (старшина 2 статті)
Старший солдат (старший матрос)
Солдат (матрос)

9
9
9
9
9
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб рядового
і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
Ранг державного
службовця
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Спеціальне звання
Генерал служби цивільного захисту
Генерал-полковник цивільного захисту
Генерал-лейтенант служби цивільного захисту
Генерал-майор служби цивільного захисту
Полковник служби цивільного захисту
Підполковник служби цивільного захисту
Майор служби цивільного захисту
Капітан служби цивільного захисту
Старший лейтенант служби цивільного захисту
Лейтенант служби цивільного захисту
Молодший лейтенант служби цивільного захисту
Старший прапорщик служби цивільного захисту
Прапорщик служби цивільного захисту
Старшина служби цивільного захисту
Старший сержант служби цивільного захисту
Сержант служби цивільного захисту
Молодший сержант служби цивільного захисту
Рядовий служби цивільного захисту

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і військовими званнями військовослужбовців
(спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу)
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
Спеціальне звання
Генерал-лейтенант (генерал-лейтенант Держспецзв’язку)
Генерал-майор (генерал-майор Держспецзв’язку)
Полковник (юстиції, медичної служби) (полковник Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
Підполковник Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)
Майор (юстиції, медичної служби) (майор Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
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Ранг державного
службовця
2
3
4
5
6
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Капітан (юстиції, медичної служби) (капітан Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
Старший лейтенант (юстиції, медичної служби) (старший лейтенант Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
Лейтенант (юстиції, медичної служби) (лейтенант Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
Молодший лейтенант (юстиції, медичної служби) (молодший лейтенант Держспецзв’язку
(юстиції Держспецзв’язку, медичної служби Держспецзв’язку)
Старший прапорщик (старший прапорщик Держспецзв’язку)
Прапорщик (прапорщик Держспецзв’язку)
Старшина
Старший сержант
Сержант (сержант Держспецзв’язку)
Молодший сержант
Солдат (рядовий Держспецзв’язку)

7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб начальницького та рядового складу податкової міліції
Спеціальне звання

Ранг державного
службовця

Генерал-полковник податкової міліції

2

Генерал-лейтенант податкової міліції

2

Генерал-майор податкової міліції

3

Полковник податкової міліції

4

Підполковник податкової міліції

5

Майор податкової міліції

6

Капітан податкової міліції

7

Старший лейтенант податкової міліції

8

Лейтенант податкової міліції

9

Старший прапорщик податкової міліції

9

Прапорщик податкової міліції

9

Рядовий податкової міліції

9
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників посадових осіб органів доходів і зборів
Спеціальне звання

Ранг державного
службовця

Головний державний радник податкової та митної справи

1

Державний радник податкової та митної справи I рангу

2

Державний радник податкової та митної справи II рангу

2

Державний радник податкової та митної справи III рангу

3

Радник податкової та митної справи I рангу

4
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Радник податкової та митної справи II рангу

5

Радник податкової та митної справи III рангу

6

Інспектор податкової та митної справи I рангу

7

Інспектор податкової та митної справи II рангу

8

Інспектор податкової та митної справи III рангу

9

Інспектор податкової та митної справи IV рангу

9

Молодший інспектор податкової та митної справи

9
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і класними чинами працівників органів прокуратури
Ранг державного
службовця

Спеціальне звання
Державний радник юстиції України

1

Державний радник юстиції 1 класу

1

Державний радник юстиції 2 класу

2

Державний радник юстиції 3 класу

3

Старший радник юстиції

4

Радник юстиції

5

Молодший радник юстиції

6

Юрист 1 класу

7

Юрист 2 класу

8

Юрист 3 класу

9
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями поліцейських
Спеціальне звання

Генерал поліції першого рангу
Генерал поліції другого рангу
Генерал поліції третього рангу
Полковник поліції
Підполковник поліції
Майор поліції
Капітан поліції
Старший лейтенант поліції
Лейтенант поліції
Молодший лейтенант поліції
Старший сержант поліції
Сержант поліції
Капрал поліції
Рядовий поліції

26

Ранг державного
службовця
2
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
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Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і дипломатичними рангами
Ранг державного
службовця
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9

Спеціальне звання
Надзвичайний і Повноважний Посол
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу
Радник першого класу
Радник другого класу
Перший секретар першого класу
Перший секретар другого класу
Другий секретар першого класу
Другий секретар другого класу
Третій секретар
Аташе

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 370).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 237 «Про внесення змін до пункту 2 Положення про ранги державних службовців» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 713).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 103 «Про внесення зміни до пункту 7 Положення про ранги державних службовців» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 236).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1431 «Про внесення змін до Положення про ранги державних
службовців» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2810).
5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 1301).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680 «Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями,
дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 57, ст. 2286).
7. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р.,
№ 71, ст. 2870).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 91 «Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 11, ст. 422).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 307 «Про внесення зміни до пункту 2 Положення про ранги державних службовців» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1168).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 561 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
20 червня 2012 р. № 559 і від 25 липня 2012 р. № 680» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 721 «Про внесення змін у додатки 5 – 7 до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2929).
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ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. № 304

Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів,
на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Відповідно до пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити розміри посадових окладів окремих керівних працівників державних органів, на яких не
поширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі — керівні працівники), згідно з додатком.
2. Установити, що керівним працівникам виплачується:
надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж
державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу», але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;
матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань.
4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в установленому порядку органом вищого рівня.
5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.
6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
«Про державну службу».
Прем’єр-міністр України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
20 квітня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено розміри посадових окладів окремих керівників працівників державних органів,
на яких не поширюється дія
Закону України «Про державну службу».

В. Гройсман

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304
РОЗМІРИ
посадових окладів окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»
Найменування посади
Глава Адміністрації Президента України
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України
Заступник Глави Адміністрації Президента України
Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Голова Центральної виборчої комісії
Заступник Голови Центральної виборчої комісії, секретар Центральної виборчої комісії
Член Центральної виборчої комісії
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

28

Місячний посадовий
оклад, гривень
18000
16000
15000
18000
16000
15000
15000
13500
12500
15000
12100
13100
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Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Голова Антимонопольного комітету
Член Антимонопольного комітету
Голова Фонду державного майна
Перший заступник Голови Фонду державного майна
Заступник Голови Фонду державного майна
Голова іншого державного колегіального органу
Член іншого державного колегіального органу
Голова Держкомтелерадіо
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Держкомтелерадіо

12900
12500
13500
13100
13000
12900
13300
12800
13300
12900
12800
13300
12800
13000
12500
12300

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 414 стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний
вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 786 «Про умови оплати праці працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 825).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1119 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. № 2288» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1627) стосовно працівників, розміри посадових окладів
яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів»
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521 «Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1556).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522 «Про оплату праці Голови, заступників Голови, секретаря та
членів Центральної виборчої комісії» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1557).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 524 «Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1559).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632)
стосовно представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 660 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. № 521» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1290).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 764 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. № 522» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 38, ст. 1524).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. № 16 «Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. № 522» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 5, ст. 123).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1118 «Деякі питання працівників державних колегіальних органів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3105).
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ПОСТАНОВА
від 5 травня 2016 р. № 323

Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах
Відповідно до пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах згідно з додатками 1 – 5.
2. Надати право Керівнику Апарату Верховної Ради України, Главі Адміністрації Президента України,
Державному секретареві, керівнику державного органу або заступнику керівника, на якого покладено
функції керівника апарату, за погодженням з посадовою особою, при якій утворена патронатна служба,
у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:
1) установлювати:
конкретні розміри посадових окладів — відповідно до розмірів посадових окладів, затверджених згідно з пунктом 1 цієї постанови;
надбавку за інтенсивність праці;
надбавку за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;
2) здійснювати преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в
загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;
3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що
не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.
3. Виплачувати працівникам патронатної служби:
надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад
20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.
При цьому до стажу для встановлення надбавки за стаж роботи включаються раніше набутий
стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу»;
матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.
4. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
6. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 року.
Прем’єр-міністр України

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
11 травня 2016 року

Остання редакція:
5 травня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено розміри посадових окладів працівників патронатних служб у державних
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Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника
та заступника, керівника Апарату
Найменування посад
Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України
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Місячні посадові оклади,
гривень
9046
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Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України
Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України
Керівник структурного підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови
Верховної Ради України
Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату

8615
7754 – 8529
6720 – 7392
6384 – 7022

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України
Найменування посад
Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України
Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України
Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України
Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України
Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України
Головний консультант Офісу Глави Адміністрації Президента України

Місячні посадові оклади,
гривень
9477
9046
8594
8615
6720
4308

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України
Місячні посадові оклади,
гривень
9046
8865
8615
6720
6384

Найменування посад
Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
віце-прем’єр-міністрів України
Найменування посад
Керівник патронатної служби
Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу
в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник
Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу
в патронатній службі
Помічник
Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України
Референт Прем’єр-міністра України, консультант
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Місячні посадові
оклади, гривень
8615 – 9046
7754 – 8529
6720 – 7392
6384 – 7022
6065 – 6671
4308
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Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах

Найменування посад

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)
Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)
Керівник структурного підрозділу в патронатній службі
Радник
Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі
Прес-секретар, помічник, референт
Радник, помічник Голови Конституційного Суду України; помічник, науковий консультант судді Конституційного Суду України
Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів
Помічник: голови суду, заступника голови суду апеляційних судів
Помічник голови суду, заступника голови місцевого суду;
помічник судді: апеляційного суду, місцевого суду

Місячні посадові оклади (гривень) з урахуванням юрисдикції
державних органів
вся
територія однієї або
територія одного або
територія
кількох областей, м. Києва кількох районів, міст
України
або м. Севастополя
обласного значення
7926 – 8615
6203 – 6892
4480 – 5169
7530 – 8184
5341 – 6720
3618 – 4997
5341 – 6720
3618 – 4997
3446
5074 – 6384
4308 – 5341
3274
2585
9646
9646

6890
5512

6890
5512

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів»
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2005 р. № 1035 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. № 510» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 44, ст. 2772).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10,
ст. 632) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р.
№ 323.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2006 р. № 1792 «Про умови оплати праці керівника Апарату Прем’єр-міністра
України, його першого заступника та заступників» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3502).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 98 «Про умови оплати праці керівника Служби Першого віцепрем’єр-міністра України» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 413).
6. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 534 «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 і від 9 березня 2006 р. № 268» (Офіційний вісник України, 2011 р., №
39, ст. 1603) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня
2016 р. № 323.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 379 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 37, ст. 1375) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 298 «Деякі питання працівників патронатних служб в державних
органах».
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Кадри, що забезпечують
інформаційну безпеку
Інформаційна безпека — це одна з найважливіших, але подекуди не дуже помітних
областей роботи в діяльності того чи іншого підприємства. Найвищий пріоритет
вона має в організаціях, де інформаційні та нематеріальні активи превалюють над
матеріальними й, відповідно, їхнє розголошення (втрата, крадіжка) здатне нанести
значних збитків власникам у ході конкурентної боротьби. Характерною прикметою
нашого часу стали, наприклад, випадки приголомшливих публікацій у засобах
масової інформації щодо фінансових та іміджевих сторін діяльності підприємств
(досить часто — у дещо викривленому контексті, коли об’єктивні дані набувають
негативного сенсу). В результаті їхні власники та керівники опиняються у центрі
скандалів та сенсацій, що супроводжуються «підмоченою» репутацією — ось такі
наслідки може принести діяльність хакерів, агентів впливу та просто, бажаючих
підзаробити, співробітників, які мають доступ до інформації, що потребує захисту.
Але й у не публічних сферах питання інформаційної безпеки є дуже актуальним —
наприклад, в акціонерних товариствах «закритою» є інформація щодо акціонерів,
у друкованих та електронних виданнях — база передплатників та «гарячі» теми,
над якими працюють редакції, тощо. Тому наразі приділимо увагу службі інформаційної безпеки, співробітники якої допоможуть захистити важливу для вашого
підприємства інформацію.

Приклад структури IT-підрозділу
Незважаючи на вищезгадані загрози, досить часто ставлення до служби інформаційної
безпеки (як варіант — відділу інформаційних
технологій, служби IT тощо) на підприємстві з
боку інших підрозділів залишає бажати кращого. Причина цього явища полягає у тому,
що успішна діяльність служби інформаційної безпеки, зазвичай, є непомітною — топменеджменту підприємства неможливо побачити відсутність завдяки роботі співробітників
служби хакерських атак, претензій з боку регуляторів, оцінити безперебійну роботу інфраструктури тощо. Тим більше, якщо керівництво до всього ставить за мету роботи цього
підрозділу не забезпечення безпеки підприємства та витоку інформації, а тотальний конт-
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роль усього персоналу, що користується Інтернетом, то працівники служби IT вимушені
займатися невластивою для них роботою (приміром, читати чужу пошту, закривати доступ на
суб’єктивно «непотрібні» сайти тощо), викликаючи тим самим негативну реакцію колег з інших підрозділів.
Але наразі ми не зупинятимемося на таких
невластивих для служби інформаційної безпеки функціях, а розглянемо приклад структури
підрозділу інформаційних технологій, метою
якого систематизація та захист інформації (із
зазначенням коду Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», далі — КП), яка буде прийнятною для більшості невеликих та середніх підприємств (див.
Таблицю 1).
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Таблиця 1
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Найменування посади
Директор технічний
Головний програміст
Аналітик з комп’ютерних комунікацій
Програміст (база даних)
Програміст системний
Програміст прикладний
Адміністратор системи
Адміністратор бази даних

Зауважимо, що буде неправильним застосування посади у вигляді «Директор технічний –
начальник відділу інформації» (як і будь-якої
іншої назви посади, виписаної через дефіс чи
тире, якщо відповідна посада прямо не передбачена у КП). У той же час, функції з керівництва ІТ-підрозділом можуть бути прописані
у посадовій інструкції «Директора технічного». На великих (понад 1000 працівників) підприємствах може бути присутній весь наведений вище, так би мовити, «набір» керівників та
професіоналів у подвійній чисельності (звісно,
окрім керівника — за потреба можна передбачити посаду його заступника).
Зазначимо, що окрім наведених, КП містить й
інші професійні назви робіт працівників сфери
застосування IT-технологій, які також можуть
стати у нагоді для використання у підрозділі
інформаційних технологій, зокрема: «Адміністратор доступу» (код КП — 2131.2), «Адміністратор задач» (код КП — 2131.2), «Аналітик з комп’ютерних комунікацій» (код КП — 2131.2),
«Аналітик комп’ютерних систем» (код КП —
2131.2), «Аналітик комп’ютерного банку даних»
(код КП — 2131.2), «Аналітик операційного та
прикладного програмного забезпечення» (код
КП — 2131.2), «Інженер-програміст» (код КП —
2132.2), «Інженер з автоматизованих систем
керування виробництвом» (код КП — 2131.2), «Інженер із засто-сування комп’ютерів» (код КП —
2139.2), «Конструктор комп’ютерних систем» (код
КП — 2131.2), «Технік-програміст» (код КП —
3121), «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» (код КП — 3121) та ще
понад десять споріднених професій. Працівникам,
які займають вищезгадані посади, притаманні,
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Чисельність (осіб)
1
1
1
1
2
4
1
1

Код КП
1229.7
1236
2131.2
2132.2
2132.2
2132.2
2131.2
2131.2

зокрема, наступні завдання та обов’язки, що пов’язані із питаннями забезпечення захисту інформації та надійності програмного забезпечення:
— аналіз комплексних питань програмування відносно модифікації коду вже існуючих програм і створення коду для нових програм («Аналітик комп’ютерних систем»);
— аналіз вимог бізнес-замовників на автоматизацію інформаційних процесів («Аналітик
комп’ютерного банку даних»);
— детальний опис й проведення фінансовоекономічного аналізу проектів застосування ІТтехнологій («Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення»);
— участь у роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулювання вимог
до змісту і побудови технічної та організаційнорозпорядчої документації, яку використовують
у системі автоматизованого керування виробництвом («Інженер з автоматизованих систем
керування виробництвом»);
— відповідальність за вироблення вимог до
бази даних, її проектування, реалізацію, ефективне використання й супровід, включаючи керування обліковими записами користувачів
бази даних і захист від несанкціонованого доступу («Адміністратор бази даних»);
— спостереження за мережною безпекою підприємства, а також боротьба з вірусами, налаштування користувацького програмного забезпечення («Адміністратор доступу»);
— визначення проблем в програмному забезпеченні («Адміністратор системи»);
— визначення інформації, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її
обсягів, структури, макетів і схем вводу, обро-

№ 12 (120), 15 червня 2016

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

блення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю («Інженер-програміст»);
— здійснення підготовки комп’ютерів і окремих пристроїв до роботи, їхній технічний огляд,
проведення перевірки наявності несправностей,
їх усунення й запобігання появі несправностей
у майбутньому («Програміст (база даних)»);
— усування аварійних ситуацій, пов’язаних з
ушкодженням програмного забезпечення й баз
даних («Програміст системний»);
— установка необхідного програмного забезпечення («Інженер із застосування комп’ютерів»);
— участь у виконанні різних операцій технологічного процесу обробки інформації (прийняття і контроль вхідної інформації, підготовка
вихідних даних, обробка інформації, випуск вихідної документації й передача її замовникові
(«Технік-програміст»);

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

— моделювання ситуацій, які можуть виникнути в умовах експлуатації програмного забезпечення («Фахівець з розробки та тестування
програмного забезпечення») та інші завдання та
обов’язки, що пов’язані з питаннями забезпечення захисту інформації та надійності програмного забезпечення.

Функціональні характеристики
«захисників» інформаційних баз
Окрім «універсальних» професіоналів з інформаційних систем, робота яких пов’язана, переважно, з програмуванням та автоматизацією
інформаційних процесів, останнім часом на великих підприємствах, у діяльності яких інформація має чималу цінність, усе частіше застосовують посади (професії) працівників, які спеціалізуються на захисті відомчих інформаційних
баз (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

№ Професійна назва
Код КП
з/п
роботи
1229.7
1. «Керівник (директор, начальник
та ін.) підрозділу
(служби, управління, департаменту та ін.) з
безпеки(фінансовоекономічної, інформаційної)»
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Деякі основні завдання та обов’язки
Керує фiнансово-економiчним та iнформацiйним напрямами забезпечення безпеки
пiдроздiлу (служби, управлiння, департаменту), вiдповiдає за наслiдки ухвалених рiшень
й ефективне використання iнформацiї. Контролює та координує напрямки робiт з розроблення, запровадження та реалiзацiї заходiв iз забезпечення фiнансово-економiчної
та iнформацiйної безпеки. Вiдповiдає за дотримання пiдроздiлом усiх зобов’язань з
фiнансово-економiчної секретностi перед державними та приватними юридичними особами. Затверджує (вiзує) керiвнi документи, якi стосуються органiзацiї дiяльностi системи
фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки пiдроздiлу , механiзмiв управлiння
та взаємодiї. Забезпечує виконання пiдроздiлом програм і планiв щодо впровадження
новiтнiх технологiй у сферi фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки, оновлення вiдповiдних програмних забезпечень. Вживає заходiв щодо забезпечення пiдроздiлу
(служби, управлiння, департаменту) працiвниками з питань фiнансово-економiчної та
iнформацiйної безпеки, найкращого використання їх знань i досвiду. Пiд час виявлення
зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз i ризикiв у сферi фiнансово-економiчної безпеки пiдроздiлу
координує та контролює хiд виконання вiдповiдних процедур щодо їх усунення та зменшення. Вирiшує питання щодо фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки в межах
наданих йому повноважень, доручає виконання окремих функцiй iншим працiвникам:
своїм заступникам, керiвникам вiдповiдних структурних пiдроздiлiв. Затверджує правовий
статус структури пiдроздiлiв фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки. Координує
роботи зi створення та впровадження нових технологiй щодо зниження загроз i ризикiв
дiяльностi пiдроздiлу, забезпечення фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки.
У межах наданих йому повноважень надає всiм категорiям посадових осiб iнформацiю,
яка стосується дiяльностi з забезпечення фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки. Контролює органiзацiю пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв структурних пiдроздiлiв
у галузi фiнансово-економiчної та iнформацiйної безпеки. Сприяє захисту фiнансовоекономiчних та iнформацiйних iнтересiв пiдроздiлу в судi, органах державної влади й
управлiння, а також у взаємодії з іншими приватними юридичними і фізичними особами.
Забезпечує дотримання законностi, активне використання правових засобів удосконалення
управлiння та функцiонування в ринкових умовах, змiцнення договiрної, економiчної й
фiнансової дисциплiни.
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Таблиця 2. Продовження
2.

«Менеджер (управитель) систем з
інформаційної безпеки»

3.

«Професіонал із
організації інформаційної безпеки»

4.

«Професіонал із
організації захисту
інформації з обмеженим доступом»

36

1495

Здiйснює координацiю iнформацiйних систем, що забезпечують безпеку пiдприємства
вiдповiдно до загальної мети. Розроблює вiдповiднi заходи й плани розвитку систем з
iнформацiйної безпеки пiдприємства. Здiйснює iнформацiйнi програми з метою впровадження новiтнiх технологiй у систему безпеки пiдприємства. Контролює стан дотримання секретностi розмiщення на пiдприємствi устаткування системи з iнформацiйної
безпеки. Аналiзує iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства в цiлому та за окремими
напрямами роботи. Готує матерiали для керiвникiв i працiвникiв, якi займаються забезпеченням iнформацiйної безпеки пiдприємства. Контролює iнформацiйнi матерiали з метою перевiрки правильностi їх вiдображення та для подальшого використання в засобах
масової iнформацiї. Забезпечує контакти з вiдповiдними органами державної виконавчої
влади щодо обмiну iнформацiйними матерiалами в межах наданих йому повноважень
i законодавства. Контролює надходження засобам масової iнформацiї матерiалiв про
дiяльнiсть пiдприємства з метою недопущення витоку секретної iнформацiї. Проводить
переговори з представниками газет, журналiв, радiо, телебачення, спортивних i культурних органiзацiй у разi виникнення загроз витоку iнформацiї щодо безпеки пiдприємства.
Здiйснює заходи щодо забезпечення законностi та дисциплiни у службовiй дiяльностi
працiвникiв, їх особистої безпеки пiд час виконання обов’язкiв, пов’язаних iз забезпеченням належного функцiонування системи iнформацiйної безпеки, органiзовує взаємодiю
з правоохоронними органами в разi витоку секретної iнформацiї з пiдприємства.
Здiйснює спiвробiтництво з вiдповiдними службами iнших пiдприємств. Бере участь у
плануваннi розвитку трудового колективу, вирiшеннi спiрних питань i конфлiктiв, залучає
до їх вирiшення вiдповiдних консультантiв i експертiв (правових, технiчних, фiнансових).
Приймає рiшення щодо рацiонального використання наданих коштiв для забезпечення
належного функцiонування системи iнформацiйної безпеки пiдприємства.
2149.2 Самостiйно органiзовує та виконує роботи iз забезпечення безпеки iнформацiйного
простору (комунiкативних каналiв впливу на масову та iндивiдуальну свiдомiсть,
психологiчний і психiчний стан громадян) та iнформацiйних ресурсiв (iнформацiї з обмеженим доступом, вiдкритої iнформацiї) пiдприємства вiд загроз несанкцiонованого
розголошення (витоку), нав’язування та порушення доступностi iнформацiї. Аналiзує та
оцiнює загрози iнформацiйнiй безпецi об’єкта захисту, органiзовує розроблення моделi
загроз. Визначає й органiзовує впровадження та застосування рацiональних методiв,
засобiв і заходiв захисту шляхом створення системи iнформацiйної безпеки, аналiзу поточного стану безпеки, прийняття рiшень та оперативного реагування на загрози витоку,
нав’язування, блокування та знищення iнформацiї. Бере участь у кадровiй роботi з питань
пiдбору фахiвцiв у сферi iнформацiйної безпеки з необхiдними спецiалiзацiями, у т. ч.
управлiння персоналом. Проводить службовi розслiдування за фактами порушення встановлених норм захисту та виявлення успiшних iнформацiйних атак на об’єкти захисту.
2149.2 Органiзовує на підприємстві роботи iз захисту iнформацiї з обмеженим доступом. Контролює стан виконання положень чинних нормативно-правових актiв з
питань органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом. Керує проведенням
профiлактичних заходiв щодо попередження правопорушень за профiлем своєї
дiяльностi на об’єктi охорони. Аналiзує окремi напрями адмiнiстративної, виробничої,
наукової дiяльностi з метою виявлення та попередження несанкцiонованого розповсюдження, копiювання, блокування або знищення iнформацiї з обмеженим доступом.
Визначає необхiдний рiвень захисту iнформацiї з обмеженим доступом. Формує вимоги до технiчних характеристик засобiв та органiзацiйно-технiчних заходiв iз захисту
iнформацiї на об’єктi охорони. Вживає спецiальних заходiв iз захисту iнформацiї, що
стосуються: порядку вiднесення її до iнформацiї з обмеженим доступом; зниження
та зняття обмеження доступу; надання доступу; спецiального дiловодства; архiвного
зберiгання; пропускного та внутрiшньооб’єктового режиму; службової взаємодiї з правоохоронними органами тощо. Контролює впровадження комплексних систем захисту
iнформацiї, iнших заходiв iз технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї з обмеженим доступом в iнформацiйно-телекомунiкативних системах. Визначає ефективнiсть
заходiв iз захисту iнформацiї на об’єктi охорони. Забезпечує проведення службових
розслiдувань за фактами порушення режиму захисту iнформацiї, визначає рiвень сукупної шкоди, заподiяної внаслiдок розголошення, несанкцiонованої модифiкацiї, блокування або знищення iнформацiї з обмеженим доступом. Готує пропозицiї керiвництву
щодо удосконалення напрямку роботи iз захисту iнформацiї з обмеженим доступом.
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Таблиця 2. Закінчення
5.

«Фахівець із організації інформаційної безпеки»

3439

6.

«Фахівець із організації захисту
інформації з обмеженим доступом»

3439

Бере участь у роботах iз забезпечення безпеки iнформацiйного простору (комунiкативних
каналiв впливу на масову та iндивiдуальну свiдомiсть, психологiчний та психiчний стан
громадян) та iнформацiйних ресурсiв (iнформацiї з обмеженим доступом, вiдкритої
iнформацiї) вiд загроз несанкцiонованого розголошення (витоку), нав’язування та порушення доступностi iнформацiї. Бере участь у заходах монiторингу iнформацiйного простору, що
пiдлягає захисту, з метою виявлення iнформацiйних атак, визначення їх об’єкта, мети, виконавця та замовника, вчасно застосовує вiдповiднi заходи нейтралiзацiї. Контролює режимнi
заходи охорони iнформацiї з обмеженим доступом, роботу служби захисту iнформацiї щодо
виконання норм технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї, проводить рецензування iнформацiї про об’єкт захисту, що пiдлягає оприлюдненню. Бере участь у кадровiй роботi
з питань пiдбору фахiвцiв у сферi iнформацiйної безпеки з необхiдними спецiалiзацiями та
управлiння персоналом. Проводить службовi розслiдування за фактами порушення встановлених норм захисту та виявлення успiшних iнформацiйних атак на об’єктi захисту.
Виконує роботу пiд керiвництвом професiонала з органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом, несе особисту вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього завдань.
Бере участь у роботах iз забезпечення виконання вимог чинних нормативно-правових актiв
з питань органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом: службової, комерцiйної,
банкiвської, лiкарської, адвокатської, персональних даних, державної таємницi, нотарiальної
таємницi тощо. Здiйснює роботи з профiлактики правопорушень в органiзацiї захисту
iнформацiї з обмеженим доступом. У межах своїх повноважень запроваджує мiжнароднi та
вiтчизнянi стандарти захисту iнформацiї, що стосуються: порядку її вiднесення до iнформацiї
з обмеженим доступом; надання доступу, зниження та зняття обмеження доступу; ведення спецiального дiловодства; архiвного зберiгання; пропускного та внутрiшнього режиму;
службової взаємодiї з правоохоронними органами тощо. Вивчає, узагальнює та впроваджує
передовий досвiд застосування сучасних технiчних засобiв, приладiв та обладнання для захисту iнформацiї з обмеженим доступом. Забезпечує запобiгання несанкцiонованому розповсюдженню, копiюванню, блокуванню або знищенню iнформацiї з обмеженим доступом в
iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах об’єкта охорони. Вживає заходи iз запобiгання
розголошенню усної iнформацiї з обмеженим доступом. За дорученням керiвництва проводить службовi розслiдування за фактами порушення пропускного режиму та норм захисту
iнформацiї на об’єктi охорони. Бере участь в iнших органiзацiйних, органiзацiйно-технiчних
заходах та науково-практичних розробках щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом.
У встановленому порядку складає довiдки керiвництву про результати своєї дiяльностi.

Кваліфікаційні вимоги
Квалiфiкацiйнi вимоги до професiй даних
працiвникiв та змiстовна частина їхніх функцiональних завдань і обов’язкiв ураховують,
серед іншого, норми законодавства, а саме:
— Закон України «Про iнформацiю» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII;
— Закон України «Про авторське право i сумiжнi права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ;
— Закону України «Про охоронну дiяльнiсть»
від 22 березня 2012 р. № 4616-VI;
— Господарський кодекс України;
— Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження охоронної дiяльностi i визначається перiодичнiсть здiйснення планових
заходiв державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, затверджені постановою Кабінету Міністрів України вiд 7 липня
2010 р. № 565 тощо.
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Освітньо-кваліфікаційні вимоги до посад
(професій) працівників підрозділу інформаційної безпеки, зазвичай, включають:
 для керівників: другий рівень вищої освіти
вiдповiдного напряму пiдготовки за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем магiстра. Пiдвищення
квалiфiкацiї в галузi знань фiнансово-економiчної безпеки. Стаж роботи на керiвних посадах — не менше 3 — 5 рокiв (залежно від посади);
 для професіоналів:
— Провiдний професiонал: другий рівень вищої освіти вiдповiдного напряму пiдготовки
за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра.
Стаж роботи за професiєю професiонала I категорiї — не менше 2 рокiв;
— Професiонал I категорiї: другий рівень вищої освіти вiдповiдного напряму пiдготовки
за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра.
Стаж роботи за професiєю професiонала у сфері
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фiнансово-економiчної безпеки II категорiї для
магiстра — не менше 1 року;
— Професiонал II категорiї: другий рівень вищої освіти вiдповiдного напряму пiдготовки за
освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра. Стаж
роботи за професiєю професiонала у сфері
фiнансово-економiчної безпеки — не менше 1
року;
— Професiонал (без категорії): другий рівень
вищої освіти вiдповiдного напряму пiдготовки
за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра.
Без вимог до стажу роботи;
 для фахівців: перший рівень вищої освіти
вiдповiдного напряму пiдготовки за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем бакалавра. Без вимог
до стажу роботи.
Разом з тим, не слід забувати, що, відповідно
до п. 11 «Загальних положень» випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, особи, які не мають відповідної

освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній
практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені
на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної
комісії (якщо інше не передбачено актами, що
мають вищу юридичну силу).
Таким чином, головним критерієм цінності
співробітника підрозділу інформаційної безпеки можуть виступати не формальні ознаки
освітньої підготовки, а досвід, прикладні вміння
й навички та самостійне підвищення своєї
кваліфікації.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Лояльність і відданість
співробітників
Хоча деякі роботодавці й досі не сприймають таке твердження, та соціологічні дослідження давно підтверджують той факт, що від лояльності працівників залежить
успіх підприємства в цілому, його лідерські позиції на ринку і, головне, кадрова
стабільність, яка виражається в поважному, коректному та доброзичливому ставленні до роботодавця як і його персоналу, так і потенційних працівників. Отож,
дізнаймося, яка поведінка є притаманною лояльним співробітникам, яким чином
лояльність можна «виміряти», а також як тримати «під контролем» рівень лояльності своїх працівників та поступово його підвищувати.

Визначення лояльності персоналу
Переважна частина менеджерів з персоналу
лояльним вважає того співробітника, який розділяє інтереси підприємства. Він залишається
після роботи, щоб закінчити заплановані на
день справи, пишається роботою, займається
самоосвітою, аби зробити кар’єру саме на цьому
підприємстві. Безумовно, адекватне керівництво таку людину цінує і довіряє їй найвідповідальніші проекти.
Лояльність персоналу — це, насамперед, доброзичливе, коректне, щире, шанобливе ставлення до власника і керівництва підприємства
й до інших співробітників, усвідомлене виконання працівником своєї роботи відповідно до
цілей і завдань підприємства, а також дотримання норм і правил (включаючи неформальні),
прийнятих на підприємстві.
Слід зауважити, що забезпечити лояльність, а
тим більше — відданість персоналу (що розуміється як вища ступінь лояльності), набагато
складніше, ніж провести елементарні поверхові
поліпшення в кадровій політиці або впровадити
технологічні нововведення. Довіра співробітників до свого підприємства та їх готовність надати підтримку у складні чи кризові часи — основний результат діяльності всього керівництва
підприємства, як вищої, так і середньої ланки,
але багато чого залежить, звісно, й від служби
персоналу.
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Рівень лояльності — це показник задоволеності й якості відносин між працівниками і керівництвом, своєрідна характеристика ступеня
довіри. Згідно з результатами багатьох досліджень щодо лояльності працівників, повністю
лояльні (тобто вже не просто прихильні, а віддані підприємству) співробітники складають
лише 34%, а решта поділяються на тих, хто працює на даному підприємстві внаслідок відсутності альтернативи — 31%, тих, які при нагоді
готові звільнитися у будь-яку хвилину — 27% та
тих, які вже шукають (відкрито чи потай) іншу
роботу — 8%.
Лояльність може бути як реальною (дійсною),
так і показовою (демонстрованою). Таким чином, оцінити справжню лояльність працівника
можна лише вимірявши величину його особистого внеску в досягнення цілей підприємства.
З точки зору управління має значення лояльність як інтегральна характеристика трудової
поведінки персоналу підприємства в цілому або
ж співробітників його окремих структурних підрозділів.

Характерні риси
лояльних працівників
Лояльність працівників до свого підприємства розглядається в психологічній площині і
визначає їх очікування, моральні установки,
особливості робочої поведінки й загальне
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позитивне ставлення до підприємства. Натомість відсутність лояльності виражається у відчуженні працівника від підприємства.
Окрім особистісних якостей працівників, на
рівень лояльності впливають як матеріальні
чинники (заробітна плата, пільги, премії/бонуси, умови праці тощо), так і нематеріальні (зміст
виконуваної роботи, можливості професійного
зростання, визнання й оцінка досягнень і результатів роботи).
Розглянемо риси, притаманні лояльним
працівникам, які вирізняють їх серед інших
співробітників:
 Усвідомлення (свідоме сприйняття й розуміння своїх обов’язків). Лояльний співробітник завжди свідомий щодо того, як виконання
ним завдань та обов’язків може вплинути на
діяльність і результат, та й на нього самого. Такий працівник дотримується правил, прийнятих на підприємстві, не через страх покарань, а
тому що поділяє думку про їх доцільність. Він
наслідує політику підприємства, його корпоративну культуру і систему цінностей. Лояльний
співробітник не схильний використовувати ресурси підприємства в особистих цілях, не порушує норм і правил поведінки, матеріально
відповідальний. Але головне у тому, що лояльний працівник може зупинити іншого співробітника, який схильний до порушення правил.
Таким чином, лояльний працівник не тільки не
потребує контролю, а й сам часто виступає в
якості контролера — він завжди чесний по відношенню до підприємства і, що виявляється
досить часто, ставить його інтереси вище своїх
особистих.
 Високий рівень працездатності. Очевидно, що лояльність впливає на працездатність
співробітників. Це пояснюється тим, що співробітнику подобається робота, задовольняють
умови праці — його повністю все влаштовує.
Часто не відпочинок, а сама робота є для лояльного працівника джерелом нових сил. Такий
працівник знаходить час не лише виконати
свою роботу, але й допомогти, приміром, новачку порадою, такому співробітникові не шкода
ділитися своїм досвідом та витрачати на це свій
час. Досить часто в нього з’являються нові ідеї
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щодо поліпшення різних аспектів виконання
своєї роботи, оскільки навіть відпочиваючи,
лояльний співробітник часто подумки повертається до своєї роботи, шукаючи способи
вирішення різних завдань.
 Ефективність праці. Це дещо схожа риса
з попередньою, проте все ж має відмінності.
Якщо працездатність вказує на те, що працівник
багато часу віддає своїй роботі, то ефективність
праці свідчить про позитивний результат такої
роботи. Лояльному ж працівникові притаманні
обидві ці риси — окрім високого рівня працездатності, він ще й раціонально використовує доступні йому ресурси: робочий час, інструменти,
матеріали, працю підлеглих тощо. Він зацікавлений не лише підтримувати ефективність своєї
праці на рівні, який потрібен підприємству, а й
у його вдосконаленні та розвитку. Це обумовлює
прагнення до самоосвіти. Лояльному співробітнику цікаво, як можна виконати роботу з меншими витратами, з кращим результатом, з більшим прибутком. Лояльний працівник швидше
помітить нову книгу, нову технологію, нові підходи й виявить бажання познайомитися з ними
ближче. Ефективність праці такого співробітника пояснюється тим, що він відчуває свою
приналежність до підприємства, а тому завжди
прагне зробити роботу якнайкраще.
 Зацікавленість у результаті. Співробітник з високим рівнем лояльності завжди зацікавлений в досягненні результату. Йому може
подобатися процес, він може бути ним захоплений і натхнений, але він завжди пам’ятає, заради досягнення яких результатів керівництво
прийняло його на роботу. Лишаючись орієнтованим на результат, лояльний працівник шукає
оптимальні й найкоротші шляхи до його досягнення, а також пишається своєю причетністю до
успіху підприємства.
 Ініціативність. Лояльний співробітник
ініціативний, він, спостерігаючи робочі процеси
на своєму робочому місці, сам формує і доводить до керівництва думки про те, як можна поліпшити роботу (і свою особисто, і своїх колег).
Потреба проявляти ініціативу, удосконалювати
свою роботу на користь підприємства є невід’ємною частиною лояльності.
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 Високий рівень прояву ентузіазму. Співробітник з високим рівнем лояльності працює
не тільки тому, що йому за це платять гроші.
У важкі дні, які час від часу бувають у кожного
підприємства, ентузіазм лояльних працівників
дозволяє подолати труднощі й повернутися до
нормального робочого ритму. Часом саме ентузіазм лояльних співробітників — це єдиний
ресурс підприємства, який дозволяє йому вибратися з важкого становища і знову стати прибутковим.
 Готовність до тимчасових ускладнень.
Лояльний співробітник може змиритися з тимчасовим погіршенням умов праці, зокрема й
щодо оплати, знаючи, що він потрібен підприємству. У першу чергу він жертвує власним часом,
виконуючи набагато більше завдань, ніж інші
колеги, що майже не проявляють лояльності
до підприємства. При цьому часто надурочний
час, який лояльний працівник проводить на
роботі, не оплачується додатково.
 Надійність. Лояльний працівник не схильний до переходу на інше підприємство — він
відмовиться від пропозиції конкурентів, навіть
якщо йому пропонуватимуть набагато кращі
умови праці. Такого працівника переманити неможливо досить складно, а тому за наявності
лояльних співробітників підприємство значно
знижує ризик витоку конфіденційної інформації, втрати клієнтської бази, навмисного заподіяння шкоди тощо.

Виявлення
нелояльних співробітників
Відсутність лояльності працівника (наприклад, його незгода з розпорядженнями керівництва, з організаційними змінами тощо) може
бути також виражено як прямою, так і прихованою непокорою (до речі, від останньої шкода
для підприємства значно більша). А от нейтральна позиція — це теж свого роду відсутність
лояльності.
Ознаками прямої відсутності лояльності,
зокрема, є:
— сарказм, висміювання, демонстративна
зневага до цінностей, які важливі для об’єкта
лояльності;
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— споживацьке ставлення до підприємства,
перевага особистих інтересів над інтересами колективу;
— порушення досягнутих домовленостей.
Ризик, що виходить від прямо нелояльних
співробітників, пов’язаний з їх впливом на інших людей — вони руйнують цінності й переконання своїх колег, породжують сумніви у доцільності певних дій керівництва, схильні розповсюджувати чутки.
Прихована нелояльність проявляється так: на
публіці люди справно виконують передбачені
правила і вимоги, але причина такої поведінки
не позитивне ставлення, а побоювання покарання або ж очікування винагороди. Як ми вже
зазначили, саме ті співробітники, які мають
приховану нелояльність, найчастіше поширюють негативні корпоративні чутки і плітки.
Виявити приховану відсутність лояльності
допоможуть наступні чинники:
— співробітники з відсутньою лояльністю у
присутності керівництва займають, зазвичай,
підкреслено нейтральну позицію;
— нелояльні працівники ніколи відкрито не
заперечують накази і розпорядження керівництва, але налаштовують або провокують інших
на критику і обурення;
— після спілкування з такими співробітниками інші змінюють свою позитивну точку зору, й
у цілому позитивне ставлення до підприємства
на негативне.
На організаційному рівні наслідком нелояльності співробітників є висока плинність персоналу. А це, в свою чергу, збільшує витрати на
пошук, найм та навчання нових працівників,
підвищує ризик витоку комерційної таємниці та
інші витрати. Тому деякі підприємства роблять
спроби реалізації програм утримання співробітників, метою яких, по суті, є підвищення рівня
лояльності персоналу.

Методи вимірювання лояльності
З огляду на зазначене вище, лояльність працівників розглядається як один з важливих ресурсів будь-якого підприємства, як умова його
успішного розвитку. Тому важливим для керівництва є питання вимірювання лояльності
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своїх співробітників, аби передбачити і уникнути певних непорозумінь у подальшій роботі.
Ґрунтовні дослідження з цього питання з’явилися відносно недавно, існує кілька концептуальних моделей та інструментів для діагностування такої характеристики працівника як
лояльність, що запропоновані дослідниками
цього питання.
Найбільш відома і поширена на сьогодні
Шкала організаційної лояльності, яка ґрунтується на трикомпонентній концепції, що запропонована американськими фахівцями Джоном Мейєром і Наталі Аллен: організаційна
лояльність в ній визначається як характеристика, що визначає суб’єктивний взаємозв’язок
між працівником і підприємством, вірогідність
того, що співробітник може добровільно залишити підприємство. В рамках цієї концепції
виділяються три типи прихильності, які, в
свою чергу, дозволяють говорити про три форми лояльності персоналу:
1) афективна прихильність: емоційна прив’язаність до підприємства (залишаються тому,
що хочуть цього). Висока афективна прихильність означає, що працівник ідентифікує себе з
підприємством, сприймаючи його подекуди як
родину, і воно має для нього вагоме значення
(відношення «Я люблю…»);
2) нормативна прихильність: означає, що
людину з підприємством пов’язують лише морально-етичні зобов’язання, тобто вона залишається працювати через почуття обов’язку
(відношення «Я повинен…»);
3) поточна прихильність, орієнтована на наслідки: прихильність працівника до підприємства ґрунтується на усвідомленні «витрат»,
пов’язаних з його звільненням (відношення «Мені
треба…»).
Афективна складова являє собою ступінь
ідентифікації співробітника з підприємством,
його залучення та емоційної прихильності до
нього. Емоційно віддані співробітники вірять у
цілі й цінності підприємства, для них важливо
бути його членами. Таким чином, співробітники з сильною афективною складовою залишаються з підприємством, тому що вони цього
хочуть.
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Нормативна складова являє собою ступінь
усвідомлення обов’язку перед підприємством.
Нормативно віддані співробітники продовжують працювати, тому що переконані, що чинять правильно і відповідно до норм моралі. Таким чином, такі співробітники залишаються,
тому що відчувають обов’язок вчинити саме так.
Поточна складова — ступінь усвідомлення
співробітником ціни, яку він заплатить за те, що
залишить підприємство (маємо на увазі не лише
матеріальний аспект). Співробітники з сильною
поточною складовою прихильності усвідомлюють, що витрати будуть зависокими. Таким
чином, ці співробітники залишаються на підприємстві, тому що вони вже там працюють
(або їм це вигідно, або не вигідно зворотнє).
Дж. Мейєр та Н. Аллен показали, що афективна лояльність розвивається на основі організаційної підтримки і справедливості, особистої
значущості та компетентності. Співробітники
будуть емоційно прив’язані до підприємства на
основі власного відчуття, що підприємство поводиться з ними чесно й справедливо.
Як результат, афективна складова буде також
сильна у тих співробітників, хто відчуває, що
підтримка працівників і турбота про них є організаційними цінностями; хто відчуває важливість власного внеску в діяльність підприємства,
цінність власних ідей, а також відчувають, що
вони працюють в оточенні, яке дозволяє їм посилити компетентності.
Нормативна складова розвивається переважно за допомогою ранньої соціалізації цінностей та процесу інтерналізації — прийняття
особою норм, цінностей, поглядів, які зовні
нав’язуються батьками, вихователями, суспільною групою; один із головних механізмів соціалізації та суспільного розвитку людини.
Співробітники, чия сім’я і/або культурне середовище підтверджували важливість лояльності до роботодавця (наприклад, батьки проявляли високу корпоративну лояльність; культура, що заохочує довготривалу зайнятість),
матимуть вищий показник за нормативною
складовою лояльності до підприємства. Нормативна лояльність може також розвиватися на
основі досвіду, отриманого всередині підприєм-
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ства. Це може відбуватися при наявності істотних інвестицій в співробітника з боку підприємства (оплата навчання, позики), які будуть
викликати в ньому прагнення віддячити, працюючи більш ефективно і приносити прибуток
підприємству в цілому.
Розвиток поточної складової залежить від
того, чи існують умови, які підвищують «ціну»
звільнення з підприємства, а також від того, чи
усвідомлює співробітник, що ця «ціна» існує.
Передбачається, що поточна складова формується на основі двох передумов: величини
внесених інвестицій в підприємство (час, зусилля, кошти і т. п.), і усвідомлення співробітником
можливих альтернативних варіантів роботи.
Всі три форми лояльності персоналу мають
безпосереднє відношення до того, чи залишиться
співробітник працювати на конкретному підприємстві. В якості наслідків високої лояльності
співробітників Дж. Мейєр та Н. Аллен у своїй
Шкалі організаційної лояльності виділили зниження рівня абсентеїзму (відсутності на робочому місці) і високу продуктивність праці, а
отже, і підвищення рівня доходів підприємства.
Відповідну анкету для тестування своїх працівників ви можете знайти у Додатку до статті.
Виділяють також чотири групи чинників, що
сприяють бажанню співробітників належати до
підприємства та сприяти його розвитку успішності:
1. Досвід роботи, який немовби прив’язує працівників до підприємства, змушуючи їх розраховувати на віддачу у вигляді різного роду пільг,
однак, ця закономірність не завжди підтверджується емпірично на практиці. Крім того, вирішальне значення можуть мати хороший мікроклімат в колективі, амбітність вирішуваних
завдань.
2. Відповідність цінностей організації і цінностей рядових працівників, їхня сумісність.
3. Організаційна підтримка. Лояльність співробітників вища тоді, коли вони заручені підтримкою підприємства в будь-яких питаннях,
та бачать належну оцінку їхнього внеску в розвиток діяльності підприємства.
4. Організаційна справедливість. Значний
вплив на лояльність має метод, яким розподі-
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ляються цінні ресурси: іноді важливим є не розмір винагороди, а справедливість її розподілу
між працівниками.
З огляду на вплив цих факторів, можна відповідним чином будувати кадрову політику, і, як
наслідок, бути впевненим у своїх співробітниках. З іншого боку, зокрема, емоційна лояльність відповідає не тільки інтересам підприємства, лояльний співробітник менше піддається
стресу і більш благополучний, а, отже, питання
лояльності можна віднести до сфери, так би мовити, особистої безпеки співробітників.
Таким чином, механізм формування лояльності відіграє значну роль не тільки для добробуту підприємства, а і для нормальної трудової
діяльності співробітника.

Лояльність — це розумні, зважені і чесні взаємини, побудовані за однаковими правилами
для обох сторін, як для працівника, так і для
підприємства.

Контроль лояльності провідних
співробітників
Бізнес в нашій країні часто будується не навколо маркетингових або наукових технологій, а навколо людини, що володіє знаннями,
зв’язками, доступом до тих чи інших ресурсів.
Такий ключовий співробітник не завжди є власником бізнесу, але від його поведінки, рішень
і від самої присутності на робочому місці часто
залежить доля підприємства або одного з її підрозділів. Це знають всі — і роботодавець, і провідний співробітник, і конкуренти. Останні розуміють: варто переманити провідного співробітника, і одним конкурентом на ринку стане
менше.
Конкуренти можуть застосовувати різні способи нейтралізації ключового співробітника,
сере яких може бути підкуп, шантаж і залякування.
Лояльний працівник, не стане навіть слухати пропозицію про перехід на нову роботу, а
от нелояльний уточнить, приміром, в якій валюті буде здійснена виплата винагороди, чи
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передбачена компенсація розмов по стільниковому телефону. Лояльний попередить керівництво свого підприємства, що став об’єктом
шантажу і отримує погрози тощо. Нелояльний
співробітник буде аналізувати вигоду запропонованої пропозиції конкурентів.
Як видно, керівник підприємства, служба персоналу, служба безпеки постають перед необхідністю контролю лояльності, принаймні, провідних працівників, зокрема, тих, від роботи яких
залежить сьогодення і майбутнє підприємства.
Для такого контролю необхідна методика, побудована на оцінці ступеня лояльності. Вона повинна бути спеціальним чином відкалібрована,
щоб сигналізувати про перехід того чи іншого
працівника на підвищений рівень ризику.
Ці рівні можуть бути представлені як послідовність певних зон лояльності:
— зона норми;
— зона підвищеної уваги;
— зона небезпеки;
— зона невідкладних заходів;
— зона «вже пізно».
Програма попередження наслідків нелояльної поведінки повинна будуватися на тому припущенні, що незамінних людей немає. Щоб
бізнес не занепав внаслідок звільнення провідного працівника, слід подбати про розподіл
його функцій між співробітниками. Другою
неодмінною умовою є те, що всі контакти співробітника, його напрацювання, записи, чернетки договорів є власністю підприємства. Відповідно, вони повинні зберігатися так, аби працівник не міг їх змінити, зіпсувати, спотворити,
видалити після того, як прийняв рішення про
звільнення.
Звичайно, важко всім цим займатися, коли
немає ознак деструктивної поведінки, ніяково
підозрювати віддану людину, шкода витрачати
ресурси, якщо ніщо не вказує на проблеми.
Проте, слід виходити з того, що, створюючи систему попередження наслідків нелояльної поведінки, ви піклуєтеся про перспективи й безпеку
свого підприємства. При цьому кожен, хто дійсно лояльний до підприємства і пов’язує з ним
своє майбутнє, погодиться з прийнятими вами
заходами.
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Подібна система попередження повинна давати відповідь на наступні питання:
— Що робити, коли проявиться нелояльність
провідного співробітника? У такому випадку потрібна програма дій, яка враховує специфіку
підприємства, його клієнтів, положення на ринку та інші аспекти бізнесу. При чому тут треба
прорахувати всі можливі наслідки того чи іншого рішення.
Зверніть увагу, що одного разу створений алгоритм, навіть якщо він бездоганний, потребує
періодичного аналізу та внесення змін;
— Що робити, коли провідний співробітник
подасть заяву про звільнення з роботи? Рано чи
пізно питання зміни роботи постає перед багатьма й завчасно треба передбачити можливий
вихід з такої ситуації, щоб ця майже рядова подія не завдала відчутної шкоди діяльності підприємства.
— Що може знизити лояльність співробітника і що можна зробити найближчим часом?
Якщо відомо, що для провідного працівника
наразі важливим є придбання квартири, остерігайтеся тих, хто може запропонувати йому
просте рішення цього питання. Часто від керівництва потрібна спеціальна робота з ключовими співробітниками, під час якої вказують
на перспективи, встановлюючи причинно-наслідковий зв’язок між успіхами підприємства
і особистим добробутом співробітника.
При цьому остерігайтеся нещирості і перебільшення своїх можливостей, в такому разі
ефект буде прямо протилежним.

Підвищення лояльності
Найбільш поширені програми підвищення
лояльності пов’язані з відстроченою грошовою
винагородою. Наприклад, підприємство виплачує своїм співробітникам премію акціями
компанії, люди отримують дивіденди, але розпорядитися акціями вони зможуть лише через
кілька років. На той час, коли акції повністю
переходять до співробітника, він отримує право на наступну партію. Деякі компанії виплачують високі премії за вислугу років, і це також утримує людей. Хтось створює спеціальні
фонди допомоги, пенсійні фонди. Підприєм-
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ства докладають масу зусиль, щоб їх співробітники продовжували в них ефективно працювати.
Інші інструменти підвищення лояльності
пов’язані з психологічними факторами. Тут все
відносно просто і набагато дешевше. Дружній,
згуртований колектив здатний викликати почуття прихильності. Визнання заслуг, подяка за
роботу не тільки приємні, але й здатні зміцнити
віру в те, що саме це підприємство найкраще
з усіх можливих.
Люди працюють за гроші, але не тільки гроші
важливі для них. Почуття відповідальності та
патріотизму, почуття причетності й гордості —
це невід’ємні складові лояльності.
Є кілька неодмінних умов, без яких лояльність або не виникає, або вона настільки
нежиттєздатна, що постійно вимагає, так би
мовити, реанімування. Ось деякі, найбільш
важливі умови:
1. Справедлива винагорода. Закон справедливої винагороди говорить: матеріальна винагорода за виконану роботу має бути пропорційна
вкладеним зусиллям, при чому ці пропорції повинні бути приблизно рівні для працівників одного рівня.
2. Особистісна самореалізація.
3. Чесні взаємини в колективі.
4. Сприятлива екологічна обстановка на робочому місці.
5. Задоволеність керівництвом. Відданість
виникає при взаємній повазі: справедливість
оцінок, відсутність улюбленців, дотримання
правил, однакових для всіх, самим керівником.
Послідовність в досягненні мети. Ясність при
постановці завдань, популярність критеріїв
оцінки праці. Конструктивна критика. Здатність
висловлювати подяку. Керівник повинен цікавитися проблемами підлеглих, в м’якій формі
давати їм поради, показувати, що ці проблеми
для нього важливі.
6. Наявність таких факторів, як: відпочинок зі
знижкою, безкоштовний проїзд в транспорті,
оплата послуг стільникового зв’язку, особистий
автомобіль тощо.
До дій роботодавців, що підвищують рівень лояльності персоналу, належать:
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— турбота про зміст роботи і комфортні умови праці;
— чітко окреслені межі службових обов’язків;
— забезпечення персоналу необхідними ресурсами;
— доступ до конфіденційної інформації (як
ознака довіри до працівника з боку роботодавця);
— справедлива система оцінки і оплати праці;
— формування комфортного клімату в колективі;
— формування у працівників почуття співучасті в прийнятті управлінських рішень (в т. ч.
надання бажаючим можливості запропонувати
рішення проблеми, що виникла);
— організація заходів неформального спілкування, в т. ч. в неробочий час;
— можливості для прояву творчої ініціативи
працівниками;
— інформування працівників про стан бізнесу та плани його розвитку;
— створення атмосфери довіри і відкритості,
доброзичливості та уваги до проблем працівників;
— надання можливості кар’єрного росту;
— прояв турботи про співробітників, посильна допомога у вирішенні їх проблем;
— додаткові преференції працівникам компанії та членам їх сімей.

Якості керівника, що впливають
на рівень лояльності персоналу
Сприяють підвищенню рівня лояльності
працівників наступні якості їх керівника:
— доброзичливе ставлення до співробітників;
— вдосконалення механізму управління персоналом відповідно до цілей розвитку бізнесу;
— надання працівникам можливості «психологічного розслаблення»;
— заохочення за високі досягнення, нові корисні ідеї і т. д.;
— ротація персоналу, що сприяє творчому
зростанню співробітників;
— надання допомоги тим, хто її потребує;
— дотримання законодавства;
— рішучість у звільненні нелояльних працівників, що «розбурхують» колектив.
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Натомість до якостей керівника, що знижують рівень лояльності його підлеглих, належать:
— недовіра до підлеглих;
— делегування повноважень співробітникам,
які не здатні ефективно виконувати покладені
обов’язки;
— відсутність перспектив кар’єрного зростання;
— відсутність інтересу й уваги до соціальних
проблем підлеглих;
— відсутність прагнення налагодити нормальні взаємини співробітників в колективі.
На тих підприємствах, де у співробітників переважає вимушена лояльність, не слід очікувати від них ініціативи та самостійності у прийнятті рішень. Як показує практика, вимушена і
нормативна лояльність найчастіше домінує в
компаніях, де керівництво не вміє гнучко використовувати інструменти нематеріальної
мотивації. Як правило, на таких підприємствах
люди скаржаться на несправедливу оцінку
їхньої праці, постійну критику, невміння безпосередніх керівників мотивувати, висловлювати
визнання, давати зворотний зв’язок.
Щоб оцінити мотивацію співробітників і їх
відношення до підприємства, фахівці, з поміж
іншого, проводять опитування задоволеності.
За результатами таких досліджень можна виявити ключові фактори мотивації працівників
і оцінити:
— лояльність персоналу;
— задоволеність співробітників підприємством в цілому, а також різними аспектами її
діяльності.
Задоволеність формується під впливом різних факторів, один з яких — емоційна прихильність компанії, віра в її майбутнє, гордість за
досягнення певних результатів. Однак при позитивному емоційному ставленні до підприємства співробітники можуть по-різному оцінювати окремі аспекти її діяльності: організацію та
умови праці, стиль керівництва, робоче навантаження, можливості професійного росту та
інше.
Знаючи ступінь задоволеності цими аспектами і факторами, менеджери можуть управляти
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лояльністю персоналу, змінюючи ставлення людей до підприємства. При цьому максимальної
ефективності можна досягти, якщо впливати на
ті сторони трудової діяльності і взаємин з роботодавцем, які співробітники вважають більш
важливими.
Задоволеність роботою тісно пов’язана з лояльністю персоналу, відданістю працівників своєму
підприємству, їх бажанням докладати максимум
зусиль в його інтересах, розділяти його цінності
й цілі. Вивчаючи задоволеність, ми отримуємо
інформацію про рівень прихильності персоналу
до підприємства.
Програма розвитку лояльності може включати визначення або коригування довгострокових
і короткострокових цілей компанії, ціннісних
орієнтирів. Спочатку потрібно спрогнозувати
протиріччя і перешкоди в досягненні мети.
У деяких випадках може виникнути необхідність позбутися від деяких нелояльних співробітників, що перешкоджають реалізації таких
заходів. Так само, як і при впровадженні будьяких інших організаційних змін, важливо створити активну «групу підтримки». Як не прикро,
але варто визнати, що лояльність співробітника,
як і лояльність клієнта, часто має свою, подекуди, надто високу ціну. Тому така робота часто
передбачає додаткові фінансові витрати.
Перетворення нейтрального співробітника у
відданого — непростий шлях. Неможливо передбачити заздалегідь, скільки часу може зайняти цей процес, так само як неможливо перевірити й «надійність» отриманого результату. Та,
незважаючи на це, підприємства роблять спроби збільшити лояльність персоналу. У будьякому разі, це стосується лояльності провідних
фахівців, від роботи яких залежить діяльність і
саме існування підприємства. Фахівці переконані в тому, що створення лояльності у працівників — найкраще вкладення коштів, здатне
швидко і значно підвищити ефективність підприємства в цілому.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
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Додаток

Анкета-опитувальник Джона Мейєра та Наталі Аллен
«Шкала організаційної лояльності»
Мета: Визначити три типи організаційної прихильності серед ваших співробітників. Виявляють їх по трьом
субшкалам: афективна, нормативна, поточна (їхній опис див. на стр. 42 поточного номера).
Завдання: Оцініть рівень вашої «згоди» або «незгоди» з кожним твердженням, що відображають ваші думки
та емоції. Для цього обведіть відповідну цифру від 1 до 7 (1 — абсолютно незгоден, 7 — повністю згоден).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Шкала рівня згоди
з твердженням

Твердження
Я з радістю працював би на підприємстві до виходу на пенсію
Зараз я вбачаю необхідність продовжувати працювати на підприємстві
Я не відчуваю зобов’язань перед підприємством
Я сприймаю проблеми підприємства як свої власні
Мені було б складно звільнитися саме зараз, навіть якщо я цього хочу
Зараз я не відчуваю, що маю право покинути підприємство, навіть якщо
це для мене краще
У мене не виникає відчуття приналежності до підприємства
Якщо я зараз звільнюся, багато чого в моєму житті зруйнується
Якщо б зараз звільнився, то відчував би себе винним
Я не маю теплих відчуттів щодо підприємства в цілому
Мені здається, що у мене мало варіантів для працевлаштування, щоб розглядати можливість звільнення
Саме це підприємство заслуговує моєї відданості та прихильності
Я не відчуваю себе членом колективу на підприємстві
Я міг би розглядати можливість роботи в іншому місці, якби не отримував
тут достатньо
Було б неправильним піти з підприємства зараз через мої зобов’язання перед іншими людьми
Це підприємство багато важить для мене особисто
Якщо б я звільнився, я був би позбавлений багатьох можливостей
Я багато чим зобов’язаний цьому підприємству

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Ключ: Для кожної субшкали треба підсумувати оцінки відповідно до ключа і суму розділити на сім (середнє
арифметичне). Оцінки по твердженням, що позначенні буквою R, інвертуються, тобто замість 7 ставимо 1, замість
6 — 2, замість 5 — 3 і т.д..
Сумуємо оцінки за відповідною нумерацією питань для субшкали:

 афективної (емоційної) лояльності (Аф.л.): 1+4+7R+10R+13R+16
 поточної лояльності (Пот.л.): 2+5+8+11+14+17
 нормативної лояльності (Норм.л): 3R+6+9+12+15+18
Нормативні значення:
Аф.л. — 4,1 (середнє); 1,26 (стандартне відхилення);
Пот.л. — 3,9 (середнє); 1,16 (стандартне відхилення);
Норм.л. — 3,8 (середнє); 1,48 (стандартне відхилення).

№ 12 (120), 15 червня 2016

47

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.

Під час щорічної відпустки у працівниці захворіла дитина — чи має бути
їй на цей час видано лікарняний та чи потрібно подовжувати відпустку
на відповідну кількість днів?
Ні, не потрібно.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
щорічна відпустка повинна бути перенесена на
інший період або продовжена у разі:
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
2) виконання працівником державних або
громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час
від основної роботи із збереженням заробітної
плати;
3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням.
Водночас, у нормативних актах відсутнє
роз’яснення щодо того, що саме мається на
увазі під «тимчасовою непрацездатністю працівника» у даному випадку — чи-то винятково
непрацездатність самого працівника внаслідок
захворювання або травми, чи-то також і непра-

цездатність, пов’язана з іншими причинами, зокрема, доглядом за хворою дитиною. Проте
майже пряма відповідь на наведене запитання
міститься у п. 3.11. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від
13 листопада 2001 р. № 455: якщо мати або
інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час, зокрема,
у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, то листок непрацездатності видається з
дня, коли мати або інша працююча особа,
яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи. Отже, якщо працівник
у період щорічної відпустки доглядає за хворою
дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не
продовжується. Натомість, якщо до закінчення
відпустки дитина не одужала, то матері чи іншій
особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною,
має бути видано лікарняний з дня, коли вона
мала б вийти на роботу.

Працівниця-сумісниця збирається у відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами —
чи зобов’язані ми їй надавати таку відпустку або ж вона оформлюється лише за
основним місцем роботи, а ми можемо її просто звільнити?
Відпустку надати зобов’язані, звільнити —
не можете.
Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та ст. 17 і ст. 20 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами надається жінкам на підставі медичного висновку (листка непрацездатності) тривалістю: до пологів — 70 календарних днів; після пологів — 56 календарних днів (70 кален-
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дарних днів — у разі народження двох і більше
дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
Тривалість цієї відпустки обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140
календарних днів — у разі народження двох і
більше дітей та в разі ускладнення пологів).
Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів (у
межах терміну, визначеного лікарем у листку
непрацездатності).
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Підставою для надання відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами є виданий в установленому порядку листок непрацездатності — тобто
ця відпустка починається з дня, з якого відкрито
листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XІV
(далі — Закон № 1105) допомога по вагітності
та пологах, яка виплачується за період відповідної відпустки, надається за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.
Підставою для надання за основним місцем роботи відпустки по вагітності та пологах і призначення допомоги буде листок
непрацездатності, а на роботі за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника й печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105). Крім того, для
розрахунку допомоги по вагітності та пологах
на роботі за сумісництвом до копії листка непрацездатності слід додати довідку про середню
заробітну плату з основного місця роботи (п. 30
Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2001 р. № 1266).
Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами наказом роботодавця не оформляється
ні за основним місцем роботи, ні за місцем роботи за сумісництвом — підставою для надання
такої відпустки є листок непрацездатності (за
сумісництвом — його належно завірена копія).
Звільнити працівницю Ви не можете (хіба що
вона сама виявить таке бажання) — адже відповідно до ст. 2 Закону № 504 працівникові гарантовано збереження місця роботи (посади) на весь період відпустки (у тому числі й
соціальної). Отже, застрахованим особам, які
перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю
та пологами, законодавством гарантовано роботу на попередньому робочому місці (посаді) і
збереження істотних умов праці згідно з трудовим договором (як за основною роботою, так і
за сумісництвом).
Зверніть увагу, що після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням
жінки (на підставі її заяви) їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, що гарантовано ст. 18 Закону
№ 504 й відмовити їй у наданні такої відпустки
на роботі за сумісництвом Ви також не маєте
права.

Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку батькові дитини, якщо мати навчається
на денній формі навчання?
Так, можна.
Згідно зі ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) та ст. 179 Кодексу законів про працю України, відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами не лише
матір’ю, а також і батьком дитини, бабою, дідом
чи іншими родичами, які фактично доглядають
за дитиною.
Відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону № 504, підставою для надання такої відпустки зазначеним
особам є довідка з місця роботи (служби, на-
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вчання) матері дитини про те, що вона вийшла
на роботу до закінчення строку відпустки для
догляду за дитиною і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням
дати).
Враховуючи зазначене, батько дитини для
оформлення такої відпустки має надати:
— відповідну письмову заяву на ім’я роботодавця;
— копію свідоцтва про народження дитини;
— довідку з місця навчання матері про те, що
вона є студенткою денної (очної) форми навчання та приступила до навчання;
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— довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини про те, що виплату допомоги по догляду за
дитиною їй припинено.

Зверніть увагу: з 1 липня 2014 р. допомога по
догляду за дитиною до трьох років не призначається (вона продовжує виплачуватися лише
тим, хто отримав право на неї до цієї дати).

Щороку на підприємстві затверджується графік відпусток, але кілька працівників
з року в рік відмовляються йти у щорічну відпустку (хіба що погоджуються
максимум на тиждень) й у них накопичилася велика кількість днів невикористаних
відпусток за попередні роки. Проте, законодавство забороняє не надавати
відпустки — як нам змусити таких працівників все ж таки дотримуватися
графіка відпусток?
Видавайте наказ роботодавця про надання відпустки, а якщо працівник його не виконує — оголошуйте догану.
Дійсно, у ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) встановлено заборону
на ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також
ненадання їх протягом робочого року особам
віком до 18 років та працівникам, які мають
право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.
Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом № 504, є грубим порушенням
законодавства про працю, за що роботодавець
може бути притягнений до відповідальності
згідно із законодавством.
Відповідно до ст. 10 Закону № 504 черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) чи іншим уповноваженим
на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівни-

ків. Під час складання графіків враховуються
інтереси виробництва, особисті інтереси
працівників та можливості для їхнього відпочинку.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем,
який зобов’язаний письмово повідомити
працівника про дату початку відпустки не
пізніше ніж за два тижні до встановленого
графіком терміну.
Тому, у разі, якщо працівник відмовляється
використати надане йому право на відпочинок
(щорічну відпустку), і з огляду на те, що рішення
про надання чи ненадання відпустки належить
винятково до компетенції роботодавця, роботодавець має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.
Згідно ж зі ст. 139 Кодексу законів про працю України, працівники зобов’язані своєчасно і точно виконувати розпорядження
(накази) роботодавця, а за їх невиконання
працівника може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності, зокрема, оголошено догану.

Яка різниця між роботами у надурочний час і роботами у святкові
та неробочі дні та як оплачувати ці роботи?

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) надурочними
вважаються роботи понад встановлену три-
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валість робочого дня (тобто роботи, що виконуються у робочі дні, але поза межами робочого
часу).
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Згідно зі ст. 64 КЗпП роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише з дозволу
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації та лише у виняткових випадках, що наведені у ст. 62 КЗпП,
а саме:
— при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського
або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
— при проведенні громадсько необхідних
робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,
зв’язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх
функціонування;
— при необхідності закінчити почату роботу,
яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести
до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності
невідкладного ремонту машин, верстатів або
іншого устаткування, коли несправність їх
викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;
— при необхідності виконання вантажнорозвантажувальних робіт з метою недопущення
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— для продовження роботи при нез’явленні
працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви (в цих випадках роботодавець
зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни
змінника іншим працівником).
Надурочні роботи не повинні перевищувати
для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт
кожного працівника (ст. 65 КЗпП).
Щодо оплати роботи в надурочний час, то
згідно зі ст. 106 КЗпП за погодинною системою оплати праці ця робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки, а за від-
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рядною — виплачується доплата у розмірі 100
відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою (за всі відпрацьовані надурочні години). У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються
як надурочні всі години, відпрацьовані понад
встановлений робочий час в обліковому періоді. При цьому слід зважати на те, що, як зазначено у п. 16 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від
24 грудня 1999 р. № 13, робота працівника з
неповним робочим днем понад передбачений
трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня не вважається надурочною і має
оплачуватися в одинарному розмірі. Так само
не є надурочною робота працівника з ненормованим робочим днем понад установлену
норму робочого часу (крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не
входила до кола його обов’язків). Компенсація
надурочних осіб шляхом надання відгулу не
допускається.
Перелік святкових та неробочих днів міститься у ст. 73 КЗпП. Працівникам, які залучалися до роботи у святковий чи неробочий день,
вона оплачується за години, відпрацьовані в ці
дні: відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками; тим, чия праця оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі
подвійної такої ставки, а тим, хто одержує місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної
або денної ставки понад оклад, якщо ця робота
провадилась у межах місячної норми робочого
часу, і в розмірі подвійної такої ставки, якщо цю
норму було перевищено. Оплата у зазначеному
розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. На
бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий
інший день відпочинку.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор газети
«Консультант кадровика»
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Червень-2016

Важливі дати червня

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

Липень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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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 — для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із
двома вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на
суботу 2 липня (розпорядження КМУ від 11 листопада 2015 р. 1155-р);
— 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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Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

