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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
На поданій працівником заяві про
звільнення за угодою сторін директор
написав резолюцію: «Згоден». Але тепер
працівник хоче відкликати свою заяву,
стверджуючи, що має на це право, проте
директор не погоджується. Хто з них
правий у даному випадку?
Працівника було прийнято на роботу у
квітні поточного року, а наразі він просить у липні надати йому відпустку за
власний рахунок на 14 календарних днів.
Чи можна задовольнити його бажання,
враховуючи, що шість місяців він ще не
пропрацював?
Чи слід оплачувати листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, на роботі за сумісництвом, якщо працівниця надала лише
його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем
роботи?
Як правильно внести запис до трудової книжки працівника, якого прийнято
на роботу за строковим трудовим договором на час перебування працівниці у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Порядок проведення службового
розслідування щодо держслужбовців
Кабінет Міністрів України постановою від 24 червня
2016 р. № 393 затвердив Порядок проведення службового
розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами
стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу (далі — Порядок).
Новий Порядок визначає механізм проведення службового розслідування стосовно керівника держслужби в державному органі чи держслужбовця вищого органу за фактом
подання скарги державного службовця, у разі порушення
наданих новим Законом України «Про державну службу»
(далі — Закон) прав або виникнення перешкод в реалізації
прав держслужбовця.
У скарзі державного службовця повинні обов’язково
зазначатися:
— найменування та адреса уповноваженого органу, до
якого подається скарга;
— інформація про державного службовця (прізвище, ім’я
та по батькові, найменування посади, зворотна адреса);
— прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади
керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу;

— факти, що призвели до порушення прав державного службовця, встановлених Законом, керівником державної служби в державному органі чи державним службовцем вищого органу або створення перешкод у їх реалізації;
— вимога про проведення службового розслідування;
— наявні у державного службовця рішення, які приймалися за результатами розгляду його скарг (висновки щодо
проведення службових розслідувань), або їх копії.
Рішення про проведення службового розслідування
або про відмову в розгляді скарги приймається протягом
трьох робочих днів з дати її надходження.
У разі виявлення за результатами проведення службового розслідування фактів порушення держслужбовцем, стосовно якого проводилося таке розслідування, прав державного службовця, встановлених Законом, або створення
перешкод у реалізації таких прав держслужбовець, стосовно якого проводилося розслідування, притягається до
відповідальності, порушені права мають бути поновлені,
а перешкоди — усунені.
Повний текст цього Порядку ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовим актами поточного номера нашої
газети.

До якого часу зберігати
середній заробіток за демобілізованими
Міністерство соціальної політики України у своєму
листі від 18 травня 2016 р. № 565/13/84-16 надало
роз’яснення щодо визначення дня фактичної демобілізації та часу збереження середнього заробітку за демобілізованими працівниками.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» закінченням проходження
військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Аналогічна норма міститься і у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента
України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008, відповідно до
якої громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового

4

складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на
військовий облік.
Таким чином, днем фактичної демобілізації вважається день виключення зі списків особового складу
військової частини у зв’язку зі звільненням з військової
служби (оформлюється наказом військової частини, про
що робиться відповідний запис у військовому квитку).
До дня фактичної демобілізації виплата середнього заробітку здійснюється відповідно до ст. 119 Кодексу законів
про працю України. Середній заробіток за працівником,
звільненим з військової служби, зберігається також і за
дні, витрачені на проїзд до місця проживання та взяття
на військовий облік, відповідно до ст. 21 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» (він нараховується з тієї ж середньої зарплати, за якою здійснювалась
оплата за період військової служби).
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Вихідна допомога при звільненні
На сучасному етапі розвитку соціально-трудових відносин роботодавець та працівник досить часто стикаються з питанням виплати вихідної допомоги. Як відомо, у
певних випадках при звільненні працівників трудовим законодавством передбачено
необхідність виплати їм вихідної допомоги. Водночас, розмір вихідної допомоги залежить від підстави звільнення — у будь-якому разі він має бути не менше середнього місячного заробітку працівника, іноді — не менше тримісячного середнього
заробітку, а подекуди сягає й шестимісячного середнього заробітку. Окрім цього,
колективним договором може бути встановлено й більший розмір вихідної допомоги, аніж передбачений Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП). Тож,
з’ясуємо, в яких випадках і в якому розмірі працівникові має бути виплачено вихідну
допомогу, а також які формулювання щодо її виплати слід вносити в накази про
звільнення.

Підстави та документальне
оформлення
Перелік підстав, за наявності яких роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові при
звільненні вихідну допомогу, міститься у ст. 44
КЗпП, де також встановлені й мінімальні розміри вихідної допомоги, що виплачується працівникам при звільненні — вони диференціюються залежно від підстави, за якою проводиться
звільнення. Так, розмір вихідної допомоги
може становити не менше:
— середнього місячного заробітку (наприклад, при звільненні внаслідок скорочення штату чи чисельності працівників);
— тримісячного середнього заробітку (у разі
звільнення працівника за власним бажанням у
зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю);
— шестимісячного середнього заробітку (у
випадку припинення повноважень посадових
осіб).
При цьому трудове законодавство не забороняє встановити трудовим або колективним договором виплату вихідної допомоги в більшому
розмірі, ніж це встановлено ст. 44 КЗпП.
Здебільшого, як свідчить практика, вихідна
допомога виплачується в розмірі середнього мі-
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сячного заробітку. Так, у ст. 44 КЗпП наведено
низку підстав, коли вихідна допомога виплачується працівникові в розмірі, не меншому від
середнього місячного заробітку, при розірванні
трудового договору. Найчастіше це відбувається,
коли звільнення працівника здійснюється з
ініціативи роботодавця за п. 1 ст. 40 КЗпП —
у зв’язку зі змінами в організації виробництва і
праці, зокрема ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. На підставах,
вказаних у цьому пункті, може бути розірвано
трудовий договір, укладений на невизначений
строк, а також строковий трудовий договір до
закінчення строку його чинності.

Пам’ятайте, що якщо працівникові при звільненні має бути виплачено вихідну допомогу, то
у наказі про звільнення необхідно вказувати не
лише підставу, за якою звільняється працівник,
а й розмір вихідної допомоги.

Так, у наказі про звільнення, окрім стандартного формулювання, наприклад: «Звільнити
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Мазура Олексія Анатолійовича, економіста з
праці планово-економічного відділу, 1 липня 2016 р.
у зв’язку зі скороченням штату працівників і відмовою від переведення на іншу роботу, п. 1 ст.
40 КЗпП України», обов’язково слід вказати й
необхідність виплати вихідної допомоги та її
розмір, приміром: «Виплатити Мазуру О. А.
вихідну допомогу в розмірі середньомісячного
заробітку».
А от у трудовій книжці згадувати про вихідну
допомогу не потрібно — до графи 3 розділу «Відомості про прийом на роботу, переведення на
іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)»
вноситься стандартний запис, наприклад: «Звільнено у зв’язку зі скороченням штату працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України».
Також виплата вихідної допомоги в розмірі середнього місячного заробітку передбачається у
разі, коли трудові відносини з працівником припиняються з ініціативи роботодавця за п. 2 ст. 40
КЗпП у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, або ж через відмову в наданні допуску до державної таємниці чи скасуванні допуску
до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає такого допуску. На цих підставах припиняється як дія трудового договору, укладеного на невизначений
строк, так і строкового трудового договору до
закінчення строку його чинності.
У наказі про звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП
наводяться стандартні формулювання про звільнення працівника, наприклад: «Звільнити Дорошенка Олега Олексійовича, інженера-технолога виробничого відділу, 12 липня 2016 р.
у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній
посаді внаслідок недостатньої кваліфікації,
п. 2 ст. 40 КЗпП України», а також інформація
щодо виплати вихідної допомоги: «Виплатити
Дорошенку О. О. вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку».
Так само передбачається виплата вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку у випадку, коли звільнення працівника від-
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бувається за п. 6 ст. 40 КЗпП. Ця норма передбачає припинення трудових відносин у разі
поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу. У наказі про звільнення
вказується стандартне формулювання: «Звільнити Рябко Валентину Тарасівну, інспектора з
кадрів, 14 липня 2016 р. у зв’язку з поновленням
на роботі Сидорчука Ігоря Івановича, який раніше виконував цю роботу, п. 6 ст. 40 КЗпП України», а також дані про виплату вихідної допомоги: «Виплатити Рябко В. Т. вихідну допомогу
в розмірі середньомісячного заробітку».
І останній, передбачений у ст. 44 КЗпП випадок, коли відбувається виплата вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку —
це звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП, коли трудовий
договір розривається на підставі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією чи відмова працівника від продовження
роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці
(тобто зміни у системі й розмірах оплати праці,
пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменувань посад тощо).
На відміну від попередніх наведених випадків,
у цьому разі звільнення працівника здійснюється не за ініціативою роботодавця, а за погодженням сторін трудового договору — у роботодавця не має наміру звільнити працівника й
останньому надається право вибору: або погодитися на продовження трудових відносин в іншій місцевості чи на зміну істотних умов праці,
або припинити з цим роботодавцем трудові відносини. І вже лише від вибору працівника залежать правові наслідки, оскільки саме його
відмова, а не бажання роботодавця, призведуть
до його звільнення з роботи. Так само, як у вищенаведених випадках, наказ міститиме стандартне формулювання: «Звільнити Тимощука
Миколу Петровича, токаря механічного цеху,
15 липня 2016 р. у зв’язку з відмовою від переведення на роботу до м. Ізюм разом з підприємством, п. 6 ст. 36 КЗпП України», а також вказівку щодо необхідності виплати вихідної допомоги:
«Виплатити Тимощуку М. П. вихідну допомогу в
розмірі середнього місячного заробітку».
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Від редакції.
Зверніть увагу, що у тексті ст. 44 КЗпП й досі присутня норма щодо необхідності виплати вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат у разі
призову або вступу на військову службу, направлення
на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36
КЗпП). Але вихідна допомога призовникам на сьогодні
не надається. Справа у тому, що з 20 червня 2007 р.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і
військової служби» від 11 травня 2007 р. № 1014-V позбавив права на виплату вихідної допомоги працівників, які звільняються у зв’язку із призовом або вступом
на військову службу, направленням на альтернативну
службу. Тоді були внесені відповідні зміни до ст. 44
КЗпП. Потім Законом України «Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 р. № 107-VI
призовникам, у разі звільнення, повернули право на
вихідну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат, але надалі рішенням Конституційного Суду
України від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008 ці норми
Закону про Держбюджет на 2008 рік було визнано неконституційними. Тому з 22 травня 2008 р. немає підстав для виплати вихідної допомоги призовникам при
звільненні, а до ст. 44 КЗпП просто «забули» внести
відповідні зміни.
Водночас, слід зазначити, що у ч. 2 ст. 119 КЗпП
встановлено, що працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законом України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232),
надаються гарантії та пільги відповідно до цього закону. У ч. 1 ст. 21 Закону № 2232 передбачено, що громадянам України, які призиваються на строкову військову
службу, виплачується допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Проте така допомога виплачується не за рахунок роботодавця, а за рахунок коштів
Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ). Порядок
виплати грошової допомоги громадянам України, які
призиваються на строкову військову службу, затверджено постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 587, у
пунктах 4 – 5 якого зазначено, що виплата допомоги
здійснюється військовими комісаріатами на підставі
наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби шляхом її пере-
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рахування військовим комісаріатом на рахунок у банку,
зазначеного її одержувачем, або через касу військового
комісаріату. Таким чином, роботодавець не має жодного відношення до виплати грошової допомоги працівникам, призваним на строкову військову службу.
Як вже було зазначено на початку, у ст. 44
КЗпП передбачено також виплату вихідної допомоги в розмірі, передбаченому колективним
договором, але не меншому від тримісячного
середнього заробітку. Вона виплачується працівникові при розірванні ним трудового договору на підставах, зазначених у ч. 3 ст. 38 КЗпП.
Припинення трудових відносин у цьому випадку відбувається з ініціативи працівника, а підставою розірвання трудового договору є порушення роботодавцем законодавства про
працю, умов колективного або трудового договору. Окрім цього, вихідна допомога в такому ж
розмірі (не менше тримісячного середнього заробітку) виплачується і в разі дострокового розірвання строкового трудового договору на вимогу працівника відповідно до ст. 39 КЗпП
внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового
договору. Тобто, у разі, якщо роботодавець порушує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, мінімальний
розмір вихідної допомоги складатиме тримісячний середній заробіток. Працівник має право на отримання вихідної допомоги в такому
розмірі й у разі розірвання строкового трудового договору, й у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк —
різнитимуться лише статті КЗпП, за якими
звільнятиметься працівник. У наказі про звільнення, як завжди, наводиться стандартне формулювання, наприклад: «Звільнити Цушка
Остапа Сергійовича, слюсаря-ремонтника цеху
№ 2, 15 липня 2016 р. за власним бажанням у
зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю, зокрема, строку виплати заробітної плати, ч. 3 ст. 38 КЗпП України», та
обов’язково вказується необхідність виплати
вихідної допомоги: «Виплатити Цушку О. С.
вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку».
7
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Від редакції.
Близько двох років тому в КЗпП з’явилася така
підстава для звільнення як припинення повноважень
посадових осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП). Особливістю звільнення за цією підставою є те, що вона передбачає можливість звільнення винятково посадових осіб, при цьому за відсутністю будь-яких обставин для звільнення
(наприклад, того чи іншого порушення з боку працівника), окрім рішення роботодавця, мотиви якого, до того
ж, він не зобов’язаний пояснювати працівникові. І, як
своєрідну компенсацію такого звільнення без будьяких явних причин та пояснень роботодавця, до ст. 44
КЗпП внесли норму про необхідність виплати працівникові у разі його звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП вихідної
допомоги у розмірі не менше ніж його шестимісячний
середній заробіток.
Цікаво, що у законодавстві про працю визначення
поняття «посадова особа» відсутнє. На думку Міністерства юстиції України, яка була викладена в листі від
22 лютого 2013 р. № 1332-0-26-13/11, головним критерієм віднесення особи до посадової є наявність в такої
особи організаційно-розпорядчих або адміністративногосподарських функцій. Аналогічні висновки зробила й
Державна інспекція України з питань праці у роз’ясненні
«Категорія «посадові особи» у трудовому законодавстві» від 24 липня 2014 р.. На думку цього органу, терміни «посадова особа» та «службова особа» є синонімічними. До останніх, відповідно до абз. 1 п. 1 примітки
до ст. 364 Кримінального кодексу України, зокрема належать: особи, які обіймають постійно або тимчасово
на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форми власності посаду, пов’язану з виконанням
організаційно-розпорядчих або адміністративногосподарських функцій, або виконують такі функції за
спеціальним повноваженням. При цьому, згідно з
роз’ясненнями, що містяться у п. 1 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5, до осіб,
які здійснюють організаційно-розпорядчі обов’язки,
можуть належати керівники вищої та середньої ланки
підприємства, що здійснюють керівництво трудовим
колективом в цілому або його окремими підрозділами,
ділянками роботи тощо (керівники підприємств, філій,
начальники цехів, відділів, їх заступники, бригадири,
виконроби, майстри і т. д.). Адміністративно-господарські обов’язки передбачають наявність повноважень з управління і розпорядження майном підприєм-
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ства, забезпечення контролю за господарськими операціями. Такі повноваження можуть мати керівники
планово-господарських, фінансових відділів, завідувачі
складами, їх заступники тощо.
Отож, за п. 5 ст. 41 КЗпП можуть бути звільнені як
працівники державних органів, так і приватних підприємств — головне, вони мають виконувати організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції. І розмір виплати вихідної допомоги за
таких обставин буде значним — не менше, аніж шестимісячний середній заробіток звільненого працівника.
Варто зауважити, що у випадках розірвання
трудового договору, як укладеного на невизначений строк, так і строкового, на інших підставах, аніж наведені у КЗпП, вихідна допомога не
виплачується.

Розрахунок середньої зарплати
Отже, як розраховується розмір вихідної допомоги працівника? В Україні вже понад 20 років при визначенні розміру вихідної допомоги
керуються нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Так, відповідно до п. 2 Порядку № 100, в усіх
випадках збереження середньої заробітної плати (за винятком оплати часу щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки) середньомісячна заробітна плата обчислюється, виходячи
з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Порядком № 100 не передбачено,
що розрахункові місяці мають бути повністю
відпрацьовані, тому обчислення середньої заробітної плати провадитиметься, виходячи з нарахувань за фактично відпрацьований термін,
навіть якщо протягом розрахункового періоду
відпрацьовано один день. Слід зауважити, що
згідно з пп. «б» п. 4 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках
її збереження відповідно до чинного законодавства вихідна допомога не враховується.
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Водночас, працівникам, які відпрацювали на
підприємстві менше ніж два календарних місяці, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований
час. Якщо ж упродовж останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат
за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом
цих двох місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня (у випадках, коли працівник
не мав заробітку не з вини працівника), розрахунки проводяться, виходячи з установлених
йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Працівникам плаваючого складу суден флоту
рибної промисловості й працівникам, зайнятим
на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання
протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона
може обчислюватися, виходячи з виплат за 12
календарних місяців. Для працівників із відрядною оплатою праці в разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній
місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.
Варто зауважити, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з
інших поважних причин не працювали й за
ними не зберігався заробіток або зберігався
частково, виключається з розрахункового періоду.
Що ж включається в розрахунок виплати?
Відповідно до п. 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її
збереження включаються основна заробітна
плата; доплати й надбавки (за понаднормову
роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування
або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками, високі досягнення у праці (високу професійну майстерність), умови
праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші). Окрім цього, при
розрахунку вихідної допомоги слід врахувати
виробничі премії та премії за економію конкрет-
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них видів палива, електроенергії й теплової
енергії; винагороду за підсумками річної роботи
та вислугу років тощо.
Зауважимо, що премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії ж, які виплачуються за квартал і більш
тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарних місяці, включаються в заробіток у частині,
що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі, коли кількість робочих днів у
розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарних місяці
враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
Окрім зазначеного вище, одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу
років включається до середнього заробітку через додавання до заробітку щомісяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в
поточному році за попередній календарний
рік.
Слід зауважити, що всі виплати включаються
в розрахунок середньої заробітної плати в тому
розмірі, у якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до
виправних робіт без позбавлення волі.
Окрім цього, варто пам’ятати, що відповідно
до п. 4 Порядку № 100, при обчисленні середньої
заробітної плати для виплати вихідної допомоги
не враховуються:
— виплати за виконання деяких доручень
(одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів
робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових
окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу й не є штатними заступниками);
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— одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію,
вихідна допомога тощо);
— компенсаційні виплати на відрядження й
переведення (добові, оплата за проїзд, витрати
на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
— премії за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки й технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і
дорогоцінних металів, збирання і здавання на
відновлення відпрацьованих деталей машин,
автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних
організацій, що виплачуються у складі премій
за результати господарської діяльності);
— грошові й речові винагороди за призові
місця на змаганнях, оглядах, конкурсах;
— пенсії, державна допомога, соціальні та
компенсаційні виплати;
— літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
— вартість безплатно виданого спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
— дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

— виплати, пов’язані з ювілейними датами,
днем народження, за довголітню й бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
— вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла,
палива та сума коштів на їх відшкодування;
— заробітна плата на роботі за сумісництвом
(за винятком працівників, для яких включення
її до середнього заробітку передбачено чинним
законодавством);
— суми відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
— прибутки (дивіденди, проценти), нараховані
за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
— компенсація працівникам втрати частини
заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
Слід також пам’ятати, що під час обчислення
середньої заробітної плати за останні два місяці,
крім зазначених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час
виконання державних і громадських обов’язків,
щорічної й додаткової відпусток, відрядження
тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Окрім цього, згідно зі ст. 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно із законодавством не звертається стягнення.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
РЕКЛАМА
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Розпорядчі документи
з кадрових питань
Кадрове діловодство передбачає створення, ведення і зберігання різноманітних документів, які стосуються обліку працівників, а також особливостей трудових відносин між цими працівниками і роботодавцями. Вагоме місце серед них займають
розпорядчі документи, тобто накази (розпорядження). Накази з основної діяльності
та з адміністративно-господарських питань, у підготовці яких досить часто беруть
участь кадровики, незважаючи на те, що це некадрові накази, ми нещодавно розглядали (див. № 11 (119) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік), а наразі
приділимо увагу вже безпосередньо наказам з кадрових питань (особового складу)
та з’ясуємо особливості їх оформлення.

Які накази належать
до «кадрових»
До наказів з кадрових питань (особового складу) підприємства, установи, організації (далі —
підприємство) належать, зокрема, такі:
— про прийняття на роботу (призначення на
посаду);
— про переведення (переміщення) на іншу
посаду (роботу);
— про атестацію, підвищення кваліфікації,
стажування;
— про оголошення догани;
— про звільнення (припинення трудового договору);
— про поновлення на посаді (роботі);
— про сумісництво;
— про суміщення посад;
— про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
— про зміну особистих даних працівника
(прізвища, імені, по батькові);
— про заохочення (оголошення подяки, нагородження, преміювання тощо);
— про присвоєння рангу;
— про оплату праці, встановлення різних надбавок, доплат, виплату матеріальної допомоги;
— про надання усіх видів відпусток;
— про відрядження.
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Порядок підготовки наказів з кадрових питань має свої особливості, які слід враховувати,
оформлюючи те чи інше рішення. Так, накази з
кадрових питань мають свою індексацію, певним чином сформульовані заголовки, констатуючу і розпорядчу частини, вказівки на наявність документів, що є підставами для видання
різних видів наказів з кадрових питань.
Накази можуть бути як індивідуальними (автором є одне підприємство) і спільними (виданими кількома підприємствами одного рівня).

Підстави для видання
Підставами для видання наказів з кадрових
питань залежно від їх різновиду можуть бути як
службові документи (наприклад, доповідні записки), так і документи працівників (приміром,
копія свідоцтва про зміну імені). Обов’язковою,
але не завжди основною підставою для видання
більшості видів наказів з особового складу, є
заява працівника, подана на ім’я керівника підприємства. Але для видання наказу з кадрових
питань не завжди достатньо однієї заяви, а в
деяких випадках вона і не потрібна.
Так, підставою для видання наказу про переведення працівника на іншу посаду (роботу) в межах одного підприємства знадобиться
або заява працівника (якщо він є ініціатором
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переведення), або подання його безпосереднього керівника, в якому наводяться, зокрема,
мотиви переведення і посада, на яку пропонується перевести працівника, а також згода
останнього (якщо переведення відбувається
за ініціативою роботодавця).
Для видання наказу про відрядження працівника підставою може бути доповідна записка
керівника структурного підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується цей працівник.
Якщо ж працівник обіймає посаду керівника одного зі структурних підрозділів або заступника
керівника підприємства, він може сам на себе
підготувати доповідну записку з обґрунтуванням необхідності свого відрядження та подати її
на розгляд керівникові підприємства.
Підставою для видання наказу про заохочення працівника може бути доповідна записка або
подання керівника відповідного структурного
підрозділу.
Для оформлення наказу про оголошення догани підставою є доповідна записка керівника
структурного підрозділу, якому безпосередньо
підпорядковується працівник, та/або акт про
виявлення порушення трудової дисципліни і
письмове пояснення порушника чи акт про його
відмову надати письмове пояснення.
Підставою для видання наказу про звільнення працівника, наприклад, у зв’язку з незадовільними результатами випробування, буде доповідна записка керівника відповідного структурного підрозділу.
Якщо ж говорити про надання працівникові
щорічної відпустки, то тут підставою для видання наказу є графік відпусток, з яким ознайомлений працівник, повідомлення працівника про
початок відпустки та заява працівника (вона
знадобиться у тому випадку, коли у графіку відпусток визначено лише певний період (наприклад, «липень»), під час якого працівник може
використати свою відпустку, а якщо у графіку
встановлено чіткі дати відпустки і працівник не
просить їх скоригувати на кілька днів, то окрема
заява від працівника щодо надання такої відпустки може не подаватися).
Поновлення працівника на посаді може бути
здійснене на підставі рішення суду.
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Від редакції.
Для виконання рішення суду про поновлення на
роботі, працівникові не треба подавати відповідну заяву
роботодавцю — для цього цілком достатнім буде самого судового рішення. А от на його підставі видати наказ
про поновлення незаконно звільненого працівника роботодавець зобов’язаний — незалежно від власного
бажання та від того, чи збирається він оскаржувати
відповідне рішення суду.

Вимоги до оформлення
Вимоги щодо оформлення наказів з кадрових
питань передбачені Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства
юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5,
які набули чинності 10 липня 2015 року (далі —
Правила № 1000/5).
Так, відповідно до Правил № 1000/5 будьякий розпорядчий документ, за винятком спільного, оформлюють на спеціальному бланку із
зазначенням його конкретного виду (постанова, рішення, наказ, розпорядження). Накази з
кадрових питань можуть бути складені й на
підставі міжгалузевих типових уніфікованих
форм, затверджених в установленому порядку.
Зміст розпорядчого документа коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника («Про затвердження...»,
«Про введення...», «Про прийняття на роботу...»)
або іменника («Про підсумки...», «Про кадрові питання...»).
Структура тексту наказу, як правило, складається з двох частин — констатуючої (преамбули) та розпорядчої.
У констатуючій частині зазначаються підстави, обґрунтування або мета видання розпорядчого документа. Зазначена частина може починатися зі слів «На виконання…», «З метою…» тощо.
Якщо документ видається на підставі іншого
розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду цього документа,
його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в
кінці констатуючої частини не ставиться.
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У наказах з кадрових питань може й не бути
констатуючої частини, якщо розпорядча частина не потребує обґрунтування.
Розпорядча частина наказів з кадрових питань починається, як правило, з дієслова у формі інфінітива: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ»,
«ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ»,
«НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо, після чого
ставиться двокрапка. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого
поширюється дія розпорядчого документа, і
малими — його ім’я та по батькові.
Розпорядча частина поділяється на пункти і
підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені
виконавці (структурні підрозділи або конкретні
посадові (службові) особи), конкретні завдання
(доручення) і строки їх виконання. Виконавці
можуть бути названі також узагальнено, наприклад: «директорам філій», «начальникам департаментів».
STOP

ЗАБОРОНЕНО: вказувати у наказах неконкретні доручення, наприклад: «прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо.

Формулювання пунктів повинні бути чіткими, конкретними, відповідати нормам Кодексу
законів про працю України або іншим правовим
актам.
У наказах про прийняття на роботу (призначення на посаду) працівника (переведення,
звільнення, надання відпустки і т. ін.) зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу (переведення, звільнення, початку
та закінчення відпустки тощо) працівника на
роботу, розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.
У кожному пункті наказу з кадрових питань
зазначаються підстави щодо його видання (зая-
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ва працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо).
Накази з кадрових питань можуть бути оформлені у вигляді індивідуальних (стосуються одного працівника) і зведених (стосуються кількох
працівників).
У зведених наказах до розпорядчої частини
включаються пункти, що містять інформацію, у
такій послідовності:
1) про прийняття на роботу;
2) про переведення;
3) про звільнення.
У межах вказаних пунктів підпунктами зазначають прізвища працівників за алфавітом. При
цьому до одного зведеного розпорядчого документа не можуть включатися пункти з інформацією, яка згідно із законодавством має різні
строки зберігання.
Останній пункт розпорядчої частини наказу в разі потреби може містити рішення про
покладення на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу.

Накази з кадрових питань набирають чинності з
моменту їх підписання і реєстрації, якщо в їхньому тексті не встановлено інші строки.

Слід зауважити, що з наказами з кадрових питань обов’язково ознайомлюють згаданих у них
осіб, які на першому примірнику документа чи
на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення.
З метою розрізнення груп наказів з кадрових питань кожного виду до порядкового номера може додаватися буквений індекс. Система
таких індексів розробляється підприємством
самостійно. Зазвичай, використовують такі
буквені індекси: «к», «п» або «ос» — наказ з кадрових питань (персоналу, особового складу).
Для наказів щодо надання відпусток також
можна використовувати буквений індекс «в».
Накази реєструються у відповідному журналі
за порядком номерів у межах календарного року
та індексу за номенклатурою справ.
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Оформлення наказу
про прийняття на роботу
Як зразок, розглянемо правила оформлення
наказу про прийняття на роботу. Вказаний наказ є розпорядчим документом, який видає керівник юридичної особи на підставі трудового
договору або заяви працівника про прийняття
на роботу.
Оформити наказ про прийняття на роботу
можна або за типовою формою № П-1, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489 (див.
Додаток), або ж у довільній формі.
Юридичні особи з великим обігом кадрових
документів такі розпорядчі документи оформляють з використанням трафаретних уніфікованих форм, що дає змогу значно скоротити час
на підготовку і опрацювання цих документів.
Під час оформлення наказу (розпорядження) про прийняття на роботу слід мати на
увазі наступне:
— дату проставляють під час підписання наказу (її формулюють як словесно-цифровим, так
і цифровим способом);
— реєстраційним індексом є порядковий номер у межах року за журналом реєстрації наказів (розпоряджень) з кадрових питань тривалого (75 років) зберігання.
Текст наказу про прийняття на роботу має
містити:
— прізвище (великими літерами), ім’я, по
батькові особи, яку приймають на роботу;
— дату, з якої працівника приймають на роботу, а у разі оформлення строкового трудового
договору (контракту) вказують також і дату або
обставини, за яких закінчується строк трудового договору;
— найменування структурного підрозділу, до
якого приймають працівника за умови структурного поділу юридичної особи;
— найменування посади (професії) із зазначенням розряду, кваліфікаційної категорії, класу тощо;
— умови, на яких працівника приймають на
роботу, наприклад: «зі строком випробування на
три місяці…», «на період відпустки для догляду
за дитиною…»;
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— основні умови роботи та, за наявності, особливі, наприклад: «за сумісництвом з тривалістю робочого тижня 20 годин»;
— оклад (тарифна ставка) на час видання наказу;
— надбавки та доплати (за їх наявності), наприклад: «за стаж наукової роботи», «за ранг
державного службовця», «за вчене звання», «за
науковий ступінь», «за складність і напруженість в роботі».
Візують розпорядчий документ про прийняття на роботу відповідні посадові особи у такій
послідовності:
— керівник кадрової служби (особа, відповідальна за роботу з кадрами);
— керівник структурного підрозділу, до якого
приймають працівника на роботу;
— головний бухгалтер;
— заступник керівника юридичної особи,
який курує роботу відповідного структурного
підрозділу.
У наказі про прийняття на роботу нижче підпису керівника юридичної особи та віз відповідних посадових осіб ставлять відмітку «З наказом
(розпорядженням) ознайомлений(-а)», де працівник лишає свій підпис і зазначає дату ознайомлення з наказом (розпорядженням).
Наприкінці зазначимо, що усі накази з моменту створення і до передавання в архів підприємства зберігаються за місцем їх формування у справах, де розташовуються за номерами
(хронологією). Накази формуються за один календарний рік. До справи підшивається тільки
перший екземпляр наказу, який підписаний керівником підприємства. Накази, які протягом
року можуть бути потрібними, виймаються із
справ особою, відповідальною за формування і
зберігання справ, а на їх місце закладається аркуш, в якому вказується коли, кому та на який
строк видано наказ. Зберігаються документи в
робочих кімнатах, в шафах і столах, які зачиняються, а на невеликих підприємствах накази
зберігаються у канцелярії.

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства
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Додаток
ПАТ «Будівельна компанія «Орбіта»
_______________________________________________________________________

Типова форма № П-1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489

Найменування підприємства (установи, організації)

10 _____________
червня 20___
16 р.
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № 86-п
_____ від «____»
про прийняття на роботу
Марченко Василь Павлович
________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

14 _____________
червня 20___
16 р.
Прийняти на роботу з «____»
до «____» _____________ 20___ р.

Табельний номер

103

(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

дільниця №2
____________________________________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

слюсар будівельний, 5-й розряд
____________________________________________________________________________________________________________
назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу

умови роботи:

(необхідне відмітити позначкою «х»):

(необхідне відмітити позначкою «х»):

 на конкурсній основі
 за умовами контракту до ______________ у разі
необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)
 зі строком випробування ____________ місяців
 на час виконання певної роботи
 на період відсутності основного працівника
 із кадрового резерву
 за результатами успішного стажування
 переведення
 _________________________________________________________
оклад (тарифна ставка)

робота: 
 основна  за сумісництвом
умови праці (згідно атестації робочого місця):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
40 год. ____
00 хв.
 тривалість робочого дня (тижня) _____

 тривалість робочого дня (тижня) при роботі
з неповним робочим часом _________________ год.
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

4

0

0

0

грн.

0

0

коп.

надбавка за ______________________

%, надбавка за ___________________

%

надбавка за ______________________

%, надбавка за ___________________

%

доплата

грн.

коп.

Слюсарчук
__________________________

М. С. Слюсарчук
__________________________

(установи, організації)

(підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений

Марченко
__________________________

Керівник підприємства
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(підпис працівника)

10 _____________
червня 20___
16 року
«____»
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БУХГАЛТЕР VS КАДРОВИК

Кадрова служба і бухгалтерія:
«протистояння» триває
Кадровики та бухгалтери іноді застосовують різні підходи до вирішення одних і тих
же питань. Водночас, надзвичайно важливо, щоб вони довіряли один одному й тій
інформації, якою обмінюються між собою — адже інколи нехтування простими правилами призводить до таких помилок, які виправити дуже важко. Отож, наразі розглянемо кілька ситуацій, коли бухгалтери перестраховуються і ставлять під сумнів
очевидні речі або ж хочуть розвернути ситуацію у вигідне їм русло, та дізнаймося, чи
завжди це виправдано і взагалі можливо.

Перейменування посади
та базовий місяць
Для прикладу розглянемо випадок, коли підприємство вирішує скоротити дві «схожі» посади, ввівши натомість одну. Бухгалтерія заперечує проти скорочення, тому що в такому випадку
працівники можуть втратити індексацію, що викличе у них обурення, то чи не краще просто
перейменувати посади? Емоції працівників,
звичайно, слід брати до уваги, але у повсякденній роботі всі працівники підприємства мають
керуватися, насамперед, нормами чинного законодавства та внутрішніми розпорядчими актами, які водночас також не повинні суперечити
чинному законодавству. Тому спершу коротко
про «емоції».
Індексація заробітної плати має компенсувати працівникам втрату купівельної спроможності у зв’язку зі зростанням індексу споживчих
цін (він же інфляція; далі — ІСЦ). Для цього Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 р. № 1282-XII
(у редакції Закону України від 6 лютого 2003 р.
№ 491-IV) та положеннями Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 17 липня 2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), запроваджено спеціальний механізм обчислення індексу
споживчих цін наростаючим підсумком від так
званого базового місяця. Отриманий в резуль-
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таті розрахунку ІСЦ множиться на суму заробітної плати працівника (в межах прожиткового мінімуму) і працівник отримує «додаткову»
зарплату, яка покликана компенсувати зростання цін. Чим довше працівнику не підвищується зарплата, тим більшою є сума такої
компенсації. Якщо б підприємство періодично
підвищувало працівникам зарплату, то воно б
або не виплачувало індексацію, або зменшило
б її суму до мінімуму.
Працівники, зазвичай, про всі тонкощі індексації зарплати не знають і отримувану індексацію сприймають, як «звичайну» зарплату. Тому
якщо сума індексації змінюється (зокрема,
у зв’язку з підвищенням зарплати чи з інших
причин), то це дійсно викликає обурення з боку
працівників. Але підприємство має керуватися в
роботі чинним законодавством і змушене інколи діяти не в догоду працівникам.
Однією з підстав для зменшення суми індексації, а точніше її повного скасування, є переведення працівника на іншу посаду. Зокрема, у
п. 102 Порядку № 1078 встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на
тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію або в
іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження
такими працівниками роботи, обчислення ІСЦ
для проведення індексації здійснюється з мі-
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сяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
У ситуації, що розглядається, підприємство
має намір скоротити дві «схожі» посади, ввівши
натомість одну. Бухгалтерія ж вимагає назвати
це перейменуванням, щоб зберегти для працівників діючі умови оплати праці в частині індексації.
Кадровики знають, що перейменування посад можливе лише у разі приведення їхніх
назв до вимог Класифікатора професій. При
перейменуванні посад не передбачається зміна трудових функцій працівників, а тому не виконується одна з умов для зміни базового місяця — не буде переведення з посади на посаду.
Але якщо на підприємстві кадрова робота ведеться належним чином, то перейменування
посад практично неможливе. Тому бухгалтерія
не може вимагати перейменування посад.
У нашій ситуації зайняття працівниками нововведеної посади можливе двома способами:
— вводиться нова посада і працівникам пропонується її обійняти (за згодою) в порядку переведення, старі посади після цього скорочуються;
— працівники попереджаються про майбутнє
скорочення, вводиться нова посада і працівникам пропонується її обійняти (за згодою) в ході
скорочення, старі посади після цього скорочуються.
В обох випадках матиме місце переведення
працівника на іншу посаду, що призведе до зміни базового місяця і, як передбачає бухгалтерія,
до втрати сум попередньої індексації. Обчислення ІСЦ для цілей індексації почнеться по-новому з місяця, наступного за місяцем обіймання
працівниками нової посади.

Надання кількох
відпусток поспіль
Працівник кілька років поспіль не ходив у відпустку і написав заяву надати йому відпустку
тривалістю 48 календарних днів. Бухгалтерія
заперечує, стверджуючи, що між відпустками
має бути хоча б один – два дні перерви.
Але вимоги бухгалтерії безпідставні.
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Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних
дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору
(ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504) та ст. 75 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)).
Підприємство не може скоротити гарантовану
законодавством мінімальну тривалість щорічної
основної відпустки, але вправі її збільшити —
тобто, надавати своїм працівникам щорічні
основні відпустки тривалістю більше 24 календарних днів (наприклад, 28 чи 30 календарних
днів), що обумовлюється в колективному договорі чи в трудовому договорі (контракті). І за таких обставин дні відпустки, які перевищують
законодавчо встановлену мінімальну тривалість
відпустки, не «перетворяться» на дні додаткової
відпустки — всі вони будуть днями чергової щорічної основної відпустки.

Приклад
Підприємство вирішило встановити для
своїх працівників тривалість щорічної основної відпустки у 30 календарних днів,
внісши відповідну умову до колективного
договору. За таких обставин начебто «додаткові» 6 днів (30 – 24) не стануть днями
додаткової відпустки — вони є такими самими днями щорічної основної відпустки
як й інші 24.

Крім надання права на щорічну основну відпустку тривалістю не менш як 24 календарних
дні за відпрацьований робочий рік, працівники
мають право на додаткові відпустки, що визначені законодавством, тривалістю, яка встановлюється або нормативно-правовими актами,
або нормами колективного договору. І як у ситуації зі щорічними основними відпустками,
підприємство може встановлювати їх більшу
тривалість.
Відомо, що забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом
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двох років поспіль (ст. 11 Закону № 504).
І якщо працівник накопичив 48 днів відпустки
чи більше, то це, відповідно до ст. 265 КЗпП,
може слугувати причиною для притягнення до
відповідальності у вигляді штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати як порушення інших
вимог трудового законодавства.
За будь-яких умов працівник, який не був у
відпустці протягом кількох років підряд, має
право вимагати надання йому всіх невикористаних відпусток поспіль або через певні проміжки часу.
У той же час, слід враховувати, що відпустки
надаються згідно з графіком відпусток. І якщо в
ньому заплановано надання працівникові всіх
невикористаних відпусток підряд, то не бухгалтерії судити про правомірність такого надання.
«Інтерес» бухгалтерії, очевидно, проглядається в
наступному.
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), обчислення середньої заробітної
плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати
компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.
Це означає, що якщо працівнику надається,
скажімо, 48 днів відпустки, то у бухгалтерії могли виникнути сумніви щодо визначення розрахункового періоду. Адже якщо це одна щорічна відпустка такої тривалості, то розрахунковий
період один. А якщо це відпустка за кілька років
поспіль — то розрахункових періодів буде кілька: кожен наступний розрахунковий період
буде включати частину такої відпустки. Але на
складність обчислення «відпускних» це жодним
чином не впливає. Можливо, бухгалтерія просто неуважно прочитала наказ і не зрозуміла,
що це відпустки за кілька років. Зрештою, бухгалтери не дуже люблять усілякі виплати, які зачіпають кілька місяців підряд (так звані «пере-
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хідні відпускні» чи «перехідні лікарняні»), бо, на
їхню думку, це ускладнює заповнення звітності
(що насправді не відповідає дійсності).

Оплата відпустки
понад суму резерву
Працівник працює на підприємстві вже довгий час, кожного року ходить у відпустки і у підприємства немає перед ним заборгованості з
надання відпусток. Цього року працівник вирішив взяти щорічну відпустку за відпрацьований
рік і ще кілька днів відпустки — наперед. Бухгалтерія заперечує проти надання відпустки наперед, тому що для оплати цієї відпустки не
сформовано резерву.
Формування так званого резерву відпусток — забезпечення на виплату відпусток працівникам — не настільки тісно пов’язано з фактичною оплатою часу відпусток, як напевно, вважає
бухгалтер.
Резерв відпусток — це розрахункова величина, підставою для визначення якої є планові витрати на оплату праці та планові витрати на
оплату відпусток працівників. А мета створення
резерву відпусток — рівномірне розподілення
протягом року витрат на оплату відпусток з метою уникнення спотворення фінансової звітності в окремі звітні періоди.
Оплата часу відпустки незалежно від її тривалості — це завжди виплата працівнику «живих»
грошей у тій сумі, яка визначається відповідно
до норм Порядку № 100. А відображення «відпускних» у бухгалтерському обліку — це можливість включити їх суми до складу витрат, а відтак — відшкодування її в складі ціни товарів (робіт,
послуг). Тому якщо бухгалтерія сформувала
резерв відпусток (включила у витрати) лише
частково — для оплати поточної відпустки, то
суму «відпускних», яка перевищує суму створеного резерву, можна включити безпосередньо у витрати, що не буде порушенням
ведення бухгалтерського і податкового обліку.

Видання довідки про середню
зарплату звільненому працівнику
Працівник звільнився з підприємства. За деякий час він звернувся до бухгалтерії, аби йому
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надали довідку про середню зарплату за останні
шість місяців для центру зайнятості. Бухгалтерія відмовила, мотивуючи це тим, що нею такі
довідки тепер не видаються. Але працівник наполягав і секретарю довелося зареєструвати
заяву з вимогою видачі такої довідки. Тепер бухгалтерія звертається до відділу кадрів з вимогою,
щоб кадровики надали інформацію про дні відсутності такого працівника на роботі з поважних причин. Та чи повинен відділ кадрів надавати таку інформацію і якщо так, то за якою
формою?
Дійсно, відповідно до п. 31 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі —
Порядок № 1266), середня заробітна плата
(дохід) для призначення допомоги по безробіттю обчислюється робочими органами фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Або, іншими словами — згідно з
даними звітності з єдиного соціального внеску
(далі — ЄСВ), яку підприємство подає до податкових органів.
Водночас, у п. 33 Порядку № 1266 визначено,
що у разі, коли відомості про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати (винагороди
за цивільно-правовими договорами), такі дані
за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування або застрахованої особи за формою згідно з додатком до Порядку № 1266. Тому відмова бухгалтерії у видачі довідки є неправомірною. Хоча у
цьому, схоже, є й вина працівника.
Швидше за все, працівник, маючи намір звернутися до центру зайнятості, скористався застарілою інформацією щодо переліку документів,
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які слід надати для призначення допомоги по
безробіттю, тому й вимагав довідку про середню зарплату за останні шість місяців. Така довідка тепер не надається, оскільки середню зарплату визначає центр зайнятості. Форма довідки
наведена у додатку до Порядку № 1266 і не передбачає обчислення такого показника як середня зарплата. Але довідку про заробітну плату
(грошове забезпечення, винагороду за цивільноправовим договором) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням працівник має вимагати. І одним
з показників цієї довідки є «Кількість календарних (на вимогу Фонду соціального страхування
України — робочих) днів у розрахунковому періоді, за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин».
Поважними причинами у розумінні Порядку № 1266 є тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (шестирічного віку — за
медичним висновком), відпустка без збереження заробітної плати. Інформація про відсутність працівника на роботі з цих поважних причин вказується бухгалтерією у звітності з ЄСВ. Зокрема, інформація про дату
початку та закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
(шестирічного віку — за медичним висновком)
відображається у таблиці 5 звітності з ЄСВ, а про
кількість днів відпустки без збереження заробітної, тимчасової непрацездатності, відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами — у таблиці 6.
Підставою для її відображення є дані кадрової
служби та/або комісії із соціального страхування, які надходять протягом відповідних звітних
періодів.
З цього можемо зробити висновок, що у бухгалтерії для заповнення довідки достатньо даних, які можна почерпнути самостійно зі звітності з ЄСВ. Інша справа, якщо на вимогу Фонду
соціального страхування України слід надати інформацію про кількість робочих днів, які припадають на час відсутності працівника на роботі
з поважних причин. Такими даними бухгалтерія
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вже не оперує, в т.ч. й у частині оплати днів тимчасової непрацездатності, яка тепер оплачується
в календарних днях. У цьому випадку знадобиться
допомога кадрової служби.
Тому підприємству, з огляду на плинність кадрів, слід ці моменти взяти до уваги і врегулювати внутрішніми локальними актами питання
щодо обміну інформацією про відсутність працівників на роботі з поважних причин, наведених у Порядку № 1266. За потреби підприємство
може налагодити періодичний обмін такою інформацією за власним бажання для самоперевірки правильності заповнення звітності з ЄСВ.

Збереження середнього заробітку
за (де)мобілізованим працівником
Строк демобілізації, визначений Указом Президента, сплинув, але працівник на роботу не
вийшов. Незважаючи на відсутність будь-якого
наказу з цього приводу, бухгалтерія припинила
нараховувати мобілізованому працівнику середній заробіток. Свої дії бухгалтери мотивують
тим, що працівник і досі не приступив до роботи, а в наказі було зазначено, що він увільняється
від роботи на час служби «до демобілізації згідно
з Указом Президента України про демобілізацію».
У цій ситуації бухгалтерія, очевидно, неправильно зрозуміла зміст наказу. Справа в тому,
що останнім розпорядчим документом, який
зобов’язував бухгалтерію зберігати за працівником середній заробіток, був наказ (виписка з наказу) про увільнення його від роботи у зв’язку з
мобілізацією.
Той факт, що в наказі було зазначено, що
працівник звільняється від роботи до демобілізації відповідно до Указу Президента про демобілізацію, слід розуміти так, що Указ Президента
дає лише «старт» процесу зі звільнення мобілізованих працівників з військової служби, що
може займати певний час, а не є свідченням
того, що працівника вже демобілізовано. Закономірно, що середній заробіток слід зберігати
до того моменту, доки бухгалтерія не отримає наказ (виписку з наказу) про дату, з якої
працівник приступив до роботи чи його було
звільнено.
20

Крім того, і бухгалтерії, і кадровій службі слід
зважати на те, що мобілізований працівник може
вважатися таким, що зник безвісті, перебувати у
полоні, знаходитися на лікуванні чи вступити на
військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду. Тому доки не буде
встановлено причину відсутності працівника
на роботі (її «поважність», щоб можна було
вести мову про звільнення за прогул, скажімо),
за працівником слід зберігати місце роботи та
середню зарплату. Адже відомо, що гарантії, визначені у частинах 3 та 4 ст. 119 КЗпП, зберігаються
за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або
визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у
районних (міських) військових комісаріатах після
їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до
дня оголошення судом їх померлими.
Не зайвим буде нагадати, що днем фактичної
демобілізації вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу
військової частини у зв’язку зі звільненням з військової служби, що оформлюється наказом
військової частини, про що робиться запис у військовому квитку. У п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової
частини демобілізовані громадяни мають прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік. Тому час,
необхідний для прибуття до місця проживання
(перебування) і взяття на облік, також вважається
відсутністю з поважної причини і за працівниками зберігається середній заробіток — відповідно
до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII (це вважатиметься виконанням обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий
облік).
Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 24 червня 2016 р. № 393

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування
Національним агентством з питань державної служби або його територіальними
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Цією Постановою затверджено Порядок проведення службового розслідування Національним агентством з питань
державної служби або його
територіальними органами
стосовно керівника державної
служби в державному органі
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В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 393

ПОРЯДОК
проведення службового розслідування Національним агентством з питань
державної служби або його територіальними органами стосовно керівника
державної служби в державному органі чи державного службовця
вищого органу
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення службового розслідування стосовно
керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу
(далі — службове розслідування) Нацдержслужбою або її територіальним органом (далі —
уповноважений орган) за фактом подання скарги державного службовця у разі порушення
його прав, встановлених Законом України «Про державну службу» (далі — Закон), або
створення перешкод у реалізації таких прав з метою перевірки фактів, зазначених у скарзі.
2. У цьому Порядку терміни «державний службовець», «керівник державної служби в
державному органі», «суб’єкт призначення» вживаються у значенні, наведеному в Законі, а
терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» — у значенні,
наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
3. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у частині третій статті 3 Закону.
4. За фактом подання скарги державного службовця проводиться службове розслідування з підстав, передбачених пунктом 1 цього Порядку:
Нацдержслужбою — в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
територіальним органом Нацдержслужби — в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва і Севастополя, одного або
кількох районів, міст обласного значення.
5. Службове розслідування за фактом подання анонімної скарги не проводиться.
6. З метою перевірки фактів, зазначених у скарзі державного службовця, уповноважений
орган може залучати до проведення службового розслідування відповідних фахівців, крім
посадових осіб державного органу, що особисто заінтересовані в його результатах, а також
посадових осіб прямо підпорядкованих керівникові державної служби в державному органі
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чи державному службовцеві вищого органу, що порушив права державного службовця, встановлені Законом, або створив перешкоди у реалізації таких прав.
7. Строк проведення службового розслідування становить не більш як один місяць.
У разі потреби (отримання відповіді від інших органів, відсутності з поважних причин керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, стосовно якого проводиться
службове розслідування (далі — державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування) зазначений строк може бути збільшений уповноваженим органом, але не більш як до двох місяців.
Строк проведення службового розслідування включає час вивчення, проведення аналізу та оцінювання матеріалів службового розслідування, підготовки та підписання висновку щодо його проведення.
Строк проведення службового розслідування не включає часу тимчасової втрати працездатності державним службовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, його перебування у відпустці
або службовому відрядженні, відсутності з інших поважних причин, а також часу ознайомлення з висновком щодо проведення службового розслідування.
8. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дати надходження скарги державного службовця приймає рішення про проведення службового розслідування або відмову в розгляді скарги.
У скарзі державного службовця повинно обов’язково зазначатися:
найменування та адреса уповноваженого органу, до якого подається скарга;
інформація про державного службовця:
— прізвище, ім’я та по батькові;
— найменування посади;
— зворотна адреса;
прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади керівника державної служби в державному органі
чи державного службовця вищого органу;
факти, що призвели до порушення прав державного службовця, встановлених Законом, керівником
державної служби в державному органі чи державним службовцем вищого органу або створення перешкод у їх реалізації;
вимога про проведення службового розслідування;
наявні у державного службовця рішення, які приймалися за результатами розгляду його скарг (висновки щодо проведення службових розслідувань), або їх копії.
9. Уповноважений орган приймає рішення про відмову в розгляді скарги в разі, коли скарга подана з
порушенням вимог, передбачених пунктом 8 цього Порядку.
Таке рішення доводиться до відома державного службовця уповноваженим органом у письмовій формі із зазначенням підстав, а також порядку оскарження рішення.
10. Рішення про проведення службового розслідування оформляється наказом уповноваженого органу, копія якого надсилається суб’єктові призначення особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.
11. У наказі про проведення службового розслідування зазначається:
підстава для проведення службового розслідування;
предмет службового розслідування;
прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади державного службовця, стосовно якого проводиться
службове розслідування;
дата початку та закінчення службового розслідування;
склад комісії з проведення службового розслідування із зазначенням її голови.
12. Комісія з проведення службового розслідування утворюється у складі не менше трьох осіб.
Членам комісії забороняється розголошувати інформацію про проведення службового розслідування.
У разі коли службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, таке розслідування
проводиться з урахуванням положень Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію»,
«Про захист персональних даних» і «Про доступ до публічної інформації» за відповідними правилами
діловодства.
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Керівник уповноваженого органу або його заступник відповідно до розподілу обов’язків контролює
роботу комісії з проведення службового розслідування.
13. Для проведення службового розслідування оформляється доручення у двох примірниках. Один
примірник видається керівникові державної служби в державному органі, в якому проводиться службове
розслідування, а другий залишається у членів комісії з проведення службового розслідування.
Доручення підписується керівником уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.
У дорученні зазначається дата видачі; найменування органу, який його видав; реквізити наказу; прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади державного службовця, стосовно якого проводиться
службове розслідування, предмет службового розслідування; дата початку та закінчення службового
розслідування; прізвище та ініціали, найменування посади членів комісії з проведення службового розслідування.
14. Перед початком службового розслідування члени комісії з його проведення вручають під розписку керівникові державної служби в державному органі, в якому проводиться службове розслідування, а у
разі його відсутності особі, яка виконує його обов’язки, доручення та копію наказу про проведення службового розслідування.
Керівник державної служби в державному органі, а у разі його відсутності особа, яка виконує його
обов’язки, зобов’язані ознайомитися із дорученням та копією наказу про проведення службового розслідування і проставити на другому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ім’я та по
батькові, найменування посади, дати і часу ознайомлення.
Керівник державної служби в державному органі, в якому працює державний службовець, стосовно
якого проводиться службове розслідування, зобов’язаний забезпечити роботу комісії з його проведення (надавати за вимогою членів комісії інформацію та копії документів, а у разі потреби та можливості
належне приміщення, необхідну техніку та витратні матеріали до неї, засоби зв’язку, транспортні засоби).
У разі відмови керівника державної служби в державному органі або особи, яка виконує його обов’язки,
від ознайомлення з дорученням та копією наказу, відмови у допуску членів комісії з проведення службового розслідування до його проведення або не забезпечення роботи комісії члени комісії складають відповідний акт у двох примірниках та невідкладно доповідають про це керівникові уповноваженого органу
з метою вжиття заходів до усунення перешкод для проведення службового розслідування.
Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дати складення акта про відмову надсилає
суб’єктові призначення керівника державної служби в державному органі другий примірник такого акта
разом з обґрунтуванням необхідності ініціювання дисциплінарного провадження стосовно:
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», — Комісією з питань
вищого корпусу державної служби;
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», — дисциплінарною
комісією відповідного державного органу.
Про обставини, що перешкоджають або унеможливлюють проведення службового розслідування,
уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дати складення відповідного акта письмово повідомляє державному службовцеві, який подав скаргу, та роз’яснює йому порядок оскарження фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації відповідно до законодавства.
15. У разі продовження строку проведення службового розслідування члени комісії з його проведення
зобов’язані пред’явити керівникові державної служби в державному органі, в якому проводиться службове розслідування, доручення та наказ про продовження такого строку.
16. Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків відповідно до вимог статті 72 Закону.
17. Члени комісії з проведення службового розслідування мають право:
1) одержувати пояснення від державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, та інших осіб щодо обставин, які стали підставою для його проведення;
2) одержувати від підрозділів державного органу чи за вимогою членів комісії від інших органів необхідні документи (їх копії) для ознайомлення;
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3) одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються проведення службового
розслідування;
4) вести протокол засідання комісії;
5) використовувати за погодженням з особами, які опитуються (надають пояснення, консультації),
аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та свідчень.
18. Члени комісії з проведення службового розслідування зобов’язані:
1) дотримуватися положень Конституції та законів України, інших актів законодавства;
2) повідомити державному службовцеві, стосовно якого проводиться службове розслідування, про
його права і обов’язки до початку службового розслідування;
3) не втручатися у діяльність державного органу, в якому проводиться службове розслідування;
4) не розголошувати інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відомою під час проведення
службового розслідування;
5) долучати до матеріалів службового розслідування документи та/або їх копії, отримані під час його
проведення;
6) надати для ознайомлення державному службовцеві, стосовно якого проводиться службове розслідування, висновок щодо його проведення, а на його вимогу — матеріали службового розслідування;
7) запропонувати у разі незгоди державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, з висновком щодо його проведення подати письмові зауваження.
19. До складу комісії з проведення службового розслідування не можуть бути включені особи, в яких
наявний потенційний конфлікт інтересів.
У разі виникнення у члена комісії з проведення службового розслідування реального конфлікту інтересів керівник уповноваженого органу приймає рішення про його виключення із складу комісії з одночасним
включенням до її складу іншої особи.
20. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність за
повноту і об’єктивність висновку щодо його проведення та за розголошення інформації, яка стала відома
їм під час проведення службового розслідування.
21. Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:
1) надавати пояснення (в тому числі письмові), а також документи та матеріали і їх копії щодо обставин, які досліджуються;
2) порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів службового розслідування документів, додаткових пояснень від осіб, яким відомі обставини, які досліджуються;
3) бути присутнім під час вжиття відповідних заходів;
4) подавати скарги на дії членів комісії з проведення службового розслідування керівникові уповноваженого органу або до суду;
5) звертатися з обґрунтованим письмовим клопотанням до голови комісії з проведення службового
розслідування або керівника уповноваженого органу про виключення із складу комісії осіб, які особисто
заінтересовані у результатах такого розслідування;
6) ознайомитися після завершення службового розслідування з його висновком та матеріалами;
7) подавати зауваження під час проведення службового розслідування та до висновку щодо його проведення.
22. За результатами службового розслідування складається висновок щодо його проведення, в якому
зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади, рік народження, освіта, стаж державної служби
державного службовця, стосовно якого проводилося службове розслідування;
2) факти, які стали підставою для проведення службового розслідування;
3) обставини і причини вчинення дії або бездіяльності;
4) заяви, клопотання, пояснення, а також зауваження державного службовця, стосовно якого проводилося службове розслідування, подані під час проведення службового розслідування, обґрунтована інформація про їх задоволення чи відхилення;
5) дані про наявність або відсутність у діях державного службовця, стосовно якого проводилося службове розслідування, дисциплінарного проступку та підстави для притягнення його до дисциплінарної
відповідальності;
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6) обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність державного службовця, стосовно
якого проводилося службове розслідування;
7) вимога щодо безумовного поновлення порушених прав державного службовця, встановлених Законом, або усунення перешкод у їх реалізації.
23. Висновок щодо проведення службового розслідування підписується членами комісії з його проведення та надається для ознайомлення державному службовцеві, стосовно якого проводилося службове розслідування.
Члени комісії з проведення службового розслідування мають право викласти свою окрему думку щодо
питань, пов’язаних з його проведенням, яка додається до висновку та є його невід’ємною частиною.
Про дату і місце ознайомлення з висновком щодо проведення службового розслідування державний
службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, повинен бути письмово повідомлений
не пізніше ніж за один робочий день.
Ознайомлення державного службовця, стосовно якого проводилося службове розслідування, з висновком щодо його проведення здійснюється протягом одного робочого дня після підписання зазначеного
висновку членами комісії з проведення службового розслідування у присутності не менше 50 відсотків її
складу.
Державний службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, підписує висновок
щодо його проведення, а у разі відмови від його підписання члени комісії з проведення службового розслідування складають відповідний акт, який додається до висновку та є його невід’ємною частиною.
Під час ознайомлення з висновком щодо проведення службового розслідування державний службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, може висловити до нього свої письмові
зауваження, які додаються до висновку та є його невід’ємною частиною.
У разі коли під час ознайомлення з висновком щодо проведення службового розслідування до нього
не висловлені зауваження або державний службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, не прибув у визначений для ознайомлення час без поважних причин та не повідомив про причини
своєї відсутності, висновок вважається таким, що не має зауважень, про що члени комісії з проведення
службового розслідування складають відповідний акт, який додається до висновку та є його невід’ємною
частиною.
У разі неможливості державного службовця, стосовно якого проводилося службове розслідування,
ознайомитися з висновком щодо його проведення у зв’язку з поважними причинами (хвороба, відрядження, відпустка) він має право ознайомитися з висновком після припинення дії обставин, які перешкоджали
ознайомленню.
24. У разі виявлення уповноваженим органом за результатами проведення службового розслідування фактів порушення державним службовцем, стосовно якого проводилося таке розслідування, прав
державного службовця, встановлених Законом, або створення перешкод у реалізації таких прав державний службовець, стосовно якого проводилося службове розслідування, притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом, порушені права підлягають безумовному поновленню, а
перешкоди — усуненню.
Копія висновку щодо проведення службового розслідування, складеного уповноваженим органом,
надсилається суб’єктові призначення для ініціювання дисциплінарного провадження стосовно:
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», — Комісією з питань
вищого корпусу державної служби;
державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», — дисциплінарною комісією відповідного державного органу.
Копія висновку щодо проведення службового розслідування також надсилається державному службовцеві, який подав скаргу, та державному службовцеві, стосовно якого проводилося службове розслідування.
25. Висновок щодо проведення службового розслідування з відповідними документами зберігається
в уповноваженому органі відповідно до правил діловодства.
26. У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину або адміністративного
правопорушення уповноважений орган повідомляє відповідним правоохоронним органам в установленому порядку.
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НАКАЗ
від 22 березня 2016 р. № 64

Видавник:
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р. за № 567/28697

Національне агентство
України з питань державної
служби

Про затвердження Порядку ведення
та зберігання особових справ державних службовців
Набув чинності:
Відповідно до частини третьої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
«Про державну службу» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, що
додається.
2. Відділу кадрів і державної служби забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10
грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»*.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

17 травня 2016 року

Остання редакція:
22 березня 2016 року

Найсуттєвіше:
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
22 березня 2016 р. № 64
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2016 р. за № 567/28697

Цим Наказом затверджено
Порядок ведення та зберігання особових справ державних
службовців, в якому визначено вимоги до ведення та зберігання особових справ держслужбовців, а також наведено
перелік документів, з яких
формуються особові справи.

Порядок
ведення та зберігання особових справ державних службовців
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних
службовців (далі — особова справа), а також перелік документів, з яких формуються особові справи.
2. Мета ведення та зберігання особових справ державних службовців — системне відображення вступу, проходження та припинення державної служби державним службовцем.
3. В особовій справі державного службовця міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у зв’язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також біографічні та інші дані про державного службовця.
4. Ведення, облік та зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом
державного органу, в якому працює державний службовець.
____________________
*Оскільки цей наказ офіційно було опубліковано лише 17 травня поточного року («Офіційний вісник України» 2016, № 36), то й чинності він набув не з 1 травня 2016 р. (одночасно з набранням чинності Законом України «Про державну службу»), а з 17 травня 2016 р..
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II. Ведення особових справ
1. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно зі вступом на державну
службу або іншим призначенням на посаду державного службовця.
2. Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності:
особова картка державного службовця встановленого зразка;
текст Присяги державного службовця, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше
прийнятих на державну службу);
копія паспорта державного службовця;
копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
копія трудової книжки (у разі наявності);
копія військового квитка (у разі наявності);
копії документів про надані пільги (у разі наявності);
довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці (для відповідних посад);
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції» або копія відповідної довідки;
довідка про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або
її завірена в установленому порядку копія;
ознайомлення з обмеженнями, встановленими Законом України «Про державну службу», пов’язаними
з призначенням на посаду державної служби та її проходженням;
ознайомлення з обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції»;
ознайомлення із правилами етичної поведінки державних службовців;
ознайомлення із правилами внутрішнього службового розпорядку та іншими локальними актами
державного органу (у разі необхідності);
згода на обробку персональних даних;
заява про призначення на посаду;
копія акта про призначення на посаду;
витяг із протоколу засідання конкурсної комісії в разі, якщо призначення здійснюється за результатами
конкурсу;
копія акта органу вищого рівня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством);
погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади державних
службовців.
3. Надалі в хронологічному порядку до особової справи за часом надходження додаються: копії актів
про зміни анкетних даних, копії документів про підвищення рівня професійної компетентності, біографічна довідка (у разі потреби) (додаток 1), матеріали оцінювання результатів службової діяльності, дисциплінарна справа тощо.
4. Копії документів про надання відпусток, заохочення, нагороди, почесні звання та інші копії актів
додаються до особової справи в разі необхідності (відповідна інформація вноситься працівником служби
управління персоналом до особової картки державного службовця).
5. Всі аркуші документів, які містяться в особовій справі, нумеруються.
6. Копії документів, які долучаються до особової справи, засвідчуються в установленому порядку працівником служби управління персоналом та вносяться до опису документів особової справи державного
службовця, який міститься на початку особової справи (додаток 2).
7. Працівник служби управління персоналом, отримуючи заповнені особою документи для формування особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення. Копії паспорта громадянина
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України, документів про освіту та підвищення рівня професійної компетентності, військового квитка тощо
перевіряються працівником служби управління персоналом на відповідність оригіналам документів та
засвідчуються його підписом і печаткою служби управління персоналом.
8. Працівник служби управління персоналом реєструє особову справу у журналі обліку особових справ
державних службовців (додаток 3) не пізніше тижневого строку з дня призначення на посаду.
9. Особові справи мають бути систематизовані одним зі способів:
в алфавітному порядку;
за структурними підрозділами відповідно до штатного розпису;
за порядковими номерами відповідно до реєстрації у журналі обліку особових справ державних службовців.
10. Кожна особова справа підшивається в окрему папку формату А4, на якій зазначаються прізвище,
ім’я, по батькові державного службовця, порядковий номер особової справи.
III. Зберігання особових справ
1. Особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом і мають зберігатися
в опечатаних металевих шафах або сейфах.
2. Особові справи державних службовців, які проходять державну службу, зберігаються окремо від
особових справ державних службовців, які припинили державну службу.
3. Служба управління персоналом не має права розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних державних службовців відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4. Після звільнення державного службовця з державної служби його особова справа залишається у
службі управління персоналом і передається до архіву в порядку, визначеному відповідною інструкцією
з діловодства. У графі 5 журналу обліку особових справ державних службовців зазначаються дата та
підстава звільнення.
5. У разі призначення особи на посаду державної служби в державний орган, в якому вона працювала
раніше на посаді державної служби, рекомендується використовувати сформовану раніше особову справу, до якої долучається оновлена особова картка державного службовця.
6. Зберігання особових справ забезпечують працівники служби управління персоналом, які відповідальні за додержання Порядку ведення та зберігання особових справ.
IV. Оформлення документів особової справи
1. Особова картка державного службовця оформляється відповідно до встановленої форми.
2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається в порядку
та за формою, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».
3. Ознайомлення з обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції» підписуються претендентом на посаду разом із поданням заяви про призначення.
4. Довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці видається службою
управління персоналом відповідного органу за останнім місцем роботи для претендентів на посади,
які визначені номенклатурою посад, затвердженою у встановленому порядку керівником державної
служби.
5. Біографічна довідка складається у разі потреби (подання про призначення на посаду органом вищого рівня, присвоєння рангу державного службовця тощо) на підставі даних, що містяться в особовій
справі та трудовій книжці працівника. Інформація у довідці має бути стислою та вичерпною. Скорочення
слів, пропуски, виправлення не допускаються. Біографічна довідка скріплюється підписом керівника
служби управління персоналом та печаткою із зазначенням дати складання.
6. Заяви про призначення, переведення на іншу посаду, звільнення з посади тощо оформляються
власноруч і підписуються із зазначенням дати.
7. Акт органу вищого рівня про призначення на посаду (звільнення з посади) оголошується шляхом
видання за місцем роботи відповідного акта із зазначенням дати фактичного призначення на посаду
(звільнення з посади) тощо.
Начальник Відділу кадрів
і державної служби
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Додаток 1
до Порядку ведення та зберігання
особових справ державних службовців
(пункт 3 розділу II)
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Подається на __________________________________________________________________________________________________
(найменування посади)

Працює _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює)

Громадянство _________________________________________________________________________________________________
Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________________________
Місце народження _____________________________________________________________________________________________
(країна, область, місто, район, село)

Освіта ________________________________________________________________________________________________________
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

______________________________________________________________________________________________________________
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та

______________________________________________________________________________________________________________
кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________________________________________
Володіння мовами _____________________________________________________________________________________________
(якими, рівень володіння)

Нагороди, почесні звання _______________________________________________________________________________________
Прийняття Присяги державного службовця _______________________________________________________________________
(дата прийняття)

Ранг державного службовця ____________________________________________________________________________________
(дата присвоєння)

Категорія посади державної служби ______________________________________________________________________________
(на дату заповнення біографічної довідки)

Загальний стаж роботи _________________________________________________________________________________________
Стаж державної служби ________________________________________________________________________________________
Стягнення _____________________________________________________________________________________________________
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність:
з ____________.________ по ____________.________ ________________________________________________________________;
(місяць)

(рік)

(місяць)

(рік)

(посада, найменування підприємства, установи, організації)

з ____________.________ до цього часу ___________________________________________________________________________
(місяць)

(рік)

(посада, найменування підприємства, установи, організації)

Додаткова інформація
______________________________________________________________________________________________________________
(стосовно освіти, підвищення рівня професійної компетентності, досвіду роботи, інша
додаткова інформація про особу, надана за її власним бажанням)

_______________________________________________________ _____________________ _________________________________
(посада керівника служби управління персоналом)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.
__________________________________
(дата складання)
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Додаток 2
до Порядку ведення та зберігання
особових справ державних службовців
(пункт 6 розділу II)
ОПИС
документів особової справи державного службовця № ______
______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

№ з/п
1

Назва документа
2

Кількість аркушів
3

№ сторінки
4

Примітки
5

Додаток 3
до Порядку ведення та зберігання
особових справ державних службовців
(пункт 8 розділу II)
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОСОБОВИХ СПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

№ з/п

Номер особової
справи державного
службовця

Прізвище, ім’я, по
батькові державного
службовця

1

2

3

30

Дата початку
ведення особової
справи державного
службовця
4

Дата закінчення
ведення особової
справи державного
службовця
5

Примітки
6
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НАКАЗ
від 3 березня 2016 р. № 49

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за № 456/28586

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами
Відповідно до частини четвертої статті 73 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889VIII «Про державну службу» Н А К А З У Ю:

Набув чинності:
1 травня 2016 року

1. Затвердити Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами, що додається.

Остання редакція:

2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3 березня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок обліку та роботи з
дисциплінарними справами,
що формуватимуться під час
здійснення дисциплінарного
провадження стосовно державного службовця.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від
10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».
Голова

К. О. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
3 березня 2016 р. № 49
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за № 456/28586
ПОРЯДОК
обліку та роботи з дисциплінарними справами
1. Цей Порядок визначає загальні вимоги щодо обліку та роботи з дисциплінарними
справами, які формуються під час здійснення дисциплінарного провадження.
2. Комісія з питань вищого корпусу державної служби, дисциплінарна комісія з розгляду
дисциплінарних справ (далі — дисциплінарна комісія) та служба управління персоналом
державного органу дотримуються вимог, визначених цим Порядком.
3. Дисциплінарна справа є складовою особової справи державного службовця та долучається до неї після прийняття суб’єктом призначення рішення щодо державного службовця, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження.
4. Дисциплінарна справа формується Комісією з питань вищого корпусу державної служби або дисциплінарною комісією під час здійснення дисциплінарного провадження з метою
збору інформації про обставини, які стали підставою для його порушення.
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5. Інформація, що міститься в дисциплінарній справі, належить до службової інформації, доступ до якої обмежується згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Особи, які працюють із дисциплінарною справою, в тому числі здійснюють її формування, зобов’язані запобігати розголошенню інформації, яка в ній міститься.
6. Державний службовець, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, має
право доступу до інформації про нього, яка збирається та зберігається, в тому числі має
право в будь-який час знайомитись із дисциплінарною справою, робити з неї виписки, давати письмові пояснення, надавати відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються, а також порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів
нових документів.
Для ознайомлення із матеріалами дисциплінарної справи державний службовець письмово звертається до секретаря дисциплінарної комісії, який повідомляє про таке ознайомлення голову цієї дисциплінарної комісії.
7. Ведення обліку, зберігання та використання дисциплінарних справ після закінчення
дисциплінарного провадження покладається на службу управління персоналом державного
органу, в якому працює державний службовець.

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
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Класифікація професій
у зарубіжних країнах:
про що варто знати
українським кадровикам
Останнім часом в Україні поступово збільшується кількість спільних підприємств
за участю іноземних інвесторів, а також дочірніх структур іноземних компаній. Не
зважаючи на «іноземне походження» таких підприємств, якщо вони є юридичними
особами, утвореними за законодавством України, вони мають дотримуватися і
трудового законодавства України, у тому числі з питань відповідного оформлення
кадрової документації (штатних розписів, трудових книжок, посадових інструкцій
тощо). Але робота кадровиків на таких підприємствах досить часто ускладнюється
внаслідок наявності значних розбіжностей між системами професійної класифікації в окремих зарубіжних країнах (до яких звикли фахівці з управління персоналом
іноземних «материнських» компаній) та національною системою професійної класифікації в Україні. Тож з’ясуємо, на які саме відмінності варто звертати увагу
українським кадровикам у таких випадках, аби краще зрозуміти, чого хоче від них
іноземний інвестор.

Системи професійної
класифікації
На відміну від України, у більшості високорозвинених зарубіжних країнах відсутні вимоги
щодо обов’язкової відповідності їх назв посад
офіційним системам професійної класифікації.
Винятком можуть бути тільки окремі країни
(наприклад, країни Балтії), а також окремі підприємства державного сектора економіки або
установи державних органів влади та місцевого
самоврядування. В інших випадках національні
професійно-класифікаційні системи застосовуються переважно у сфері статистики праці та
під час переписів населення.
Разом з цим, багато іноземних компаній при
визначенні назв посад своїх працівників та розробки різних внутрішньо-корпоративних документів з управління персоналом (штатних
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розписів, систем винагород за працю, оцінювання персоналу, посадових інструкцій тощо) добровільно тією чи іншою мірою орієнтуються на
офіційні національні професійно-класифікаційні
системи. Відповідно, назви посад у таких компаніях, завдання та обов’язки працівників, а також
кваліфікаційні вимоги до них певною мірою будуть відповідати їх національним системам професійної класифікації.
У високорозвинених країнах національні системи професійної класифікації розроблені, переважно, на основі сучасної версії Міжнародної
стандартної класифікації професій 2008 року
(далі — ISCO-08), що рекомендована для застосування країнами-членами Міжнародної організації праці (далі — МОП). Також застосовуються
і спеціальні «перехідні» таблиці для перекодування професій в ISCO-08, якщо національні
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системи професійної класифікації певних країн
значно відрізняються від неї.
Зокрема, перейшли на використання ІSCO-08
і статистичні органи Європейського Союзу (з яким
Україною підписано Угоду про Асоціацію). Так,
Рекомендаціями Єврокомісії стосовно застосування Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO-08) від 29 жовтня 2009 р.
№ 2009/824/EC було рекомендовано подавати
усі статистичні дані зі статистики праці з врахуванням ІSCO-08, починаючи з 2011 року.
Водночас, у деяких менш розвинутих країнах,
національні системи професійної класифікації
продовжують ґрунтуватися на основі застарілої
версії ISCO 1988 року (далі — ISCO-88), у тому
числі й в Україні (Національний класифікатор
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
далі — КП України ДК 003:2010).
Більше того, хоча у розділі 2 «Загальні положення» КП України ДК 003:2010 і зазначається,
що він відповідає ISCO-88 в частині концептуальних положень, структурної побудови та
головних характеристик професійних угруповань, насправді у ньому простежується значний
відхід від структурної побудови ISCO-88.
Зокрема, було внесено значну кількість професійних угруповань з відповідними кодами (до 4-х
перших цифр), які не передбачені структурою
ISCO-88, наприклад, 1238, 1411 – 1496, 2225 – 2229,
2359, 2413 – 2414, 2423 – 2414, 2433, 2447,
2471 – 2490, 3139, 3419, 3435 – 3436, 3451 – 3452,
3476 – 3479, 3491, 3510 – 3590, 4229, 5129 тощо.
Як наслідок, це значно ускладнює можливість порівняння необхідних характеристик професійних
назв робіт із зазначених угруповань у КП України
ДК 003:2010 з відповідними аналогами у міжнародних або національних зарубіжних класифікаціях, що може призвести як до утруднення вирішення відповідних внутрішніх питань щодо
професійної класифікації на спільних підприємствах за участю іноземних інвесторів, так і до викривлення міжнародних статистичних даних із
статистики праці на державному рівні.

Загальна характеристика ISCO-08
ISCO-08 є 4-рівневою ієрархічно структурованою класифікацією, яка дозволяє всім професіям у світі бути класифікованими у 436 початкових (одиничних) групах. Ці 436 початкові
групи формують найбільш деталізований рівень
класифікаційної структури та агреговані у 130
малих груп, 49 середніх та 10 великих груп
(ці 10 великих груп наведені нижче у Таблиці).
Кожна група у класифікації визначається через її найменування та цифровий код, а також
асоціюється з дефініціями, які уточнюють межі
групи. Дефініції також містять основні завдання
та обов’язки, які виконуються за професіями,
що належать до відповідної групи.
В основу концепції ISCO-08 покладено такі
основні поняття:
 Робота (job) — визначається як набір завдань та обов’язків, що виконуються або повинні виконуватися однією особою, включаючи
роботодавців та самозайнятих осіб;
 Професія або професійне заняття (occupation) — визначається як набір робіт, за якими
основні завдання та обов’язки характеризуються
високим ступенем подібності. Особа може асоціюватися з професією через свою основну роботу (робоче місце), другу роботу (роботу за сумісництвом) або майбутню чи минулу роботу;
 Кваліфікація (skill*) — визначається як
здатність виконувати завдання та обов’язки певної роботи. Для організації професій у групи використовується два виміри кваліфікації: рівень
кваліфікації (skill level) та кваліфікаційна спеціалізація (skill specialisation). Кожній великій групі
відповідає певний кваліфікаційний рівень або
кілька, наприклад, 1-й групі — 3-й або 4-й рівень, 2-й — 4 рівень тощо.

Професійно-класифікаційні
системи Великої Британії
та Австралії
У деяких країнах застосовуються професійнокласифікаційні системи, які багато у чому схожі

_______________________
*Більш точний переклад англійського терміну «skill» українською мовою — уміння, майстерність. Але в нормативнотехнічних документах і науково-методичній літературі сфери професійної класифікації переважно у відповідних випадках
вживається термін «кваліфікація».
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з ISCO-08, але в той же час мають і значні відмінності. Це може призвести до плутанини під
час визначення назв відповідних професій, їх
приналежності до окремих професійних груп
або сфер діяльності, а також кваліфікаційних
вимог до відповідних працівників.
Яскравими прикладами цього є Стандартна
професійна класифікація Великої Британії 2010

року (далі — SOC2010) і Стандартна професійна класифікація Австралії та Нової Зеландії
2013 року версії 1.2 (далі — ANZSCO). Це можна побачити у Таблиці, де невідповідні структурі ISCO-08 частини національних професійно-класифікаційних систем на найвищих
класифікаційних рівнях підкреслені (на сірому фоні).
Таблиця
Структури окремих професійних класифікацій

1-а
цифра
ISCO-08
коду*
1
Менеджери (Managers)

2
3

4

5

6

7

8

9

10

КП України
ДК 003:2010

SOC2010

Законодавці, вищі державні Менеджери, директори
службовці, керівники, мене- та старші посадові особи
джери (управителі)
(Managers, directors and
senior officials)
Професіонали
Професіонали
Професії професіоналів
(Professionals)
(Professional occupations)
Техніки та «асоційовані про- Фахівці
Професії «асоційованих
професіоналів» та техникі
фесіонали» (Technicians
(Associate professional and
and associate professionals)
technical occupations)
Канцелярські (офісні) доТехнічні службовці
Професії секретарські та
поміжні працівники (Clerical
з адміністративної підsupport workers)
тримки (Administrative and
secretarial
occupations)
Працівники з продажу та
Працівники сфери торгівлі Професії висококваліфікованих робітників (Skilled
обслуговування (Service
та послуг
trades occupations)
and sales workers)

ANZSCO
Менеджери (Managers)

Професіонали
(Professionals)
Техніки та кваліфіковані
робітники (Technicians and
trades workers)

Працівники комунальних
підприємств та з персонального обслуговування
(Community and personal
service workers)
Канцелярські (офісні) та
адміністративні працівники
(Clerical and administrative
workers)
Кваліфіковані працівники
Кваліфіковані робітники
Професії з догляду (піклу- Працівники з продажу
у сільському господарстві, сільського та лісового гос- вання), організації дозвілля (Sales workers)
лісництві та рибальстві
подарств, риборозведення та з іншого обслуговування
(Skilled agricultural, forestry та рибальства
(Caring, leisure and other
and fishery workers)
service occupations)
Ремісники та робітники по- Кваліфіковані робітники з Професії у сфері продажу Оператори машин та водії
дібних професій
інструментом
та обслуговування клієнтів (Machinery operators and
(Craft and related trades
(Sales and customer service drivers)
workers)
occupations)
Оператори та складальники Робітники з обслуговуван- Оператори процесів, уста- Низькокваліфіковані
новок та машин
робітники ручної праці
устаткування і машин
ня, експлуатації та конт(Plant and machine operators ролювання за роботою тех- (Process, plant and machine (Labourers)
and assemblers)
нологічного устаткування, operatives)
складання устаткування та
машин
Найпростіші (елементарНайпростіші професії
Найпростіші (елементарні) професії (Elementary
ні) професії (Elementary
—
occupations)
occupations)
Професії збройних сил
—
—
—
(Armed forces occupations)

_______________________
*А також номер розділу або великої групи відповідної системи професійної класифікації.

№ 14 (122), 15 липня 2016

35

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

СВІТОВИЙ ДОСВІД

Існують значні розбіжності між зазначеними
системами і на нижчих класифікаційних рівнях,
в описових частинах завдань та обов’язків, кваліфікаційних рівнях, назвах конкретних професій і посад тощо.

Приклад
В українській клінінговій компанії (послуги з прибирання різних приміщень та будівель) за участю австралійського інвестора розробляли посадові (робочі) інструкції
для своїх працівників. Але підходи українських фахівців з персоналу та їх австралійських колег щодо розробки розділу «Кваліфікаційні вимоги» робочих інструкцій та
найму окремих робітників виявилися різними, оскільки:
— у КП України ДК 003:2010 професійна
назва роботи «Чистильник приміщень
(клінер)» з кодом 5139 належить до розділу 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг», де знаходяться переважно професії
висококваліфікованих робітників. Згідно
з описом цього розділу «більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійнотехнічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві. Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого
спеціаліста»;
— в ANZSCO споріднені професії «клінерів» («Commercial cleaners» з кодом 8112,
«Domestic cleaners» з кодом 8113, «Other
cleaners» з кодом 8116) належать до великої
групи 8 «Низькокваліфіковані робітники
ручної праці». Згідно з описом цієї групи
для відповідних професій «в окремих
випадках можуть бути необхідними відповідний досвід роботи та/або навчання
на виробництві на додаток до формальної
освітньої кваліфікації. У випадку деяких
професій 5-го кваліфікаційного рівня (до
якого належать і «клінери») може бути
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потрібним короткочасне навчання на робочому місці на додаток або замість формальної кваліфікації, або можуть бути взагалі непотрібними формальна кваліфікація
чи навчання на робочому місці».

Останнім часом в Україні набуває розвитку
«колекторський» бізнес (тобто збирання боргових зобов’язань по кредитам та різним іншим
фінансовим зобов’язанням). І якщо у таких
компаніях присутній іноземний інвестор, то це
також призводить до певних ускладнень під час
обрання відповідних професійних назв робіт.

Приклад
Під час утворення колекторської фірми
за участю британського інвестора, останній наполягав на внесенні до штатного
розпису посади «колектор». Професійні
назви робіт з використанням терміну «Collector» (колектор, збирач) часто застосовуються у Великій Британії й їх наявність
передбачена в SOC2010, наприклад, у
таких професійних угрупованнях: 7121
«Продавці-колектори (збирачі) та кредитні
агенти» (Collector salespersons and credit
agents), 7122 «Колектори боргових зобов’язань, рентних платежів та інших грошових вимог» (Debt, rent and other cash collectors).
Але до штатного розпису української
колекторської фірми неможливо внести
назву посади «колектор», бо у КП України
ДК 003:2010 є тільки одна професійна
назва роботи з терміном «колектор» —
«Лаборант-колектор» з кодом 9311 у професійному угрупованні «Найпростіші
професії в шахтах і кар’єрах» (зрозуміло,
що ця посада немає відношення до збирання боргових зобов’язань). Тому українські кадровики запропонували використати наявні у КП України ДК 003:2010
професійні назви робіт без терміну «колектор», які повністю «придатні» для

№ 14 (122), 15 липня 2016

СВІТОВИЙ ДОСВІД

застосування у штатному розписі української колекторської фірми: «Офісний службовець (боргові зобов’язання)» — код 4122
або «Збирач боргових платежів» — код
4215.

Національні професійнокласифікаційні системи США
Активну участь у створенні українських підприємств беруть і різні компанії США, де для різних цілей застосовуються різні професійнокласифікаційні системи, які суттєво відрізняються від ISCO-08. На цей час основними з них
є Стандартна професійна класифікація 2010 року
(Standard Осcupational Classification — SOC),
та розроблена на її основі найсучасніша електронна Професійна інформаційна мережа (Occupational Network — O*NET).
Також багато підприємств у США в якості
довідкового матеріалу все ще продовжують
використовувати Словник професійних назв
(Dictionary of Occupational Titles — DOT). Хоча
його останнє видання було здійснено ще у 1991
році, але він містить набагато більше детальних
описів різних професій і спеціалізацій, ніж сучасна O*NET, яка постійно оновлюється.
На відміну від ISCO-08 структура SOC меншою
мірою залежить від певних кваліфікаційних рівнів і при розподіленні всіх її професій за окремими професійними угрупованнями більше уваги
надавалось типам виконуваних відповідними
працівниками завдань та їх сферам діяльності.
Якщо ISCO-08 складається з 10 великих груп, а КП
України ДК 003:2010 з 9 подібних розділів, то у
SOC міститься 23 «великі групи» (major groups):
— 11-0000 Професії у сфері менеджменту
(управління) (Management Occupations);
— 13-0000 Професії у сфері бізнесу та фінансових операцій (Business and Financial Operations
Occupations);
— 15-0000 Комп’ютерні та математичні професії (Computer and Mathematical Occupations);
— 17-0000 Професії у сфері архітектури та інженерної справи (Architecture and Engineering
Occupations);
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— 19-0000 Професії у сфері життєдіяльності,
фізики та соціальних (гуманітарних) наук (Life,
Physical, and Social Science Occupations);
— 21-0000 Професії, що пов’язані з комунальними службами та соціальними послугами (Community and Social Service Occupations);
— 23-0000 Професії у сфері права (Legal Occupations);
— 25-0000 Професії у сфері освіти, навчання
та бібліотечної справи (Education, Training, and
Library Occupations);
— 27-0000 Професії, що пов’язані з мистецтвом, дизайном, розвагами, спортом і засобами масової інформації (Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media Occupations);
— 29-0000 Професії практикуючих фахівців і
техніків у сфері охорони здоров’я (Healthcare
Practitioners and Technical Occupations);
— 31-0000 Допоміжні професії у сфері охорони здоров’я (Healthcare Support Occupations);
— 33-0000 Професії у сфері охоронних послуг
і захисту (Protective Service Occupations);
— 35-0000 Професії, що пов’язані з приготуванням їжі та громадським харчуванням (Food
Preparation and Serving Related Occupations);
— 37-0000 Професії у сфері будівництва, очищення і підтримки у належному стані відповідних ділянок (Building and Grounds Cleaning and
Maintenance Occupations);
— 39-0000 Професії у сфері надання індивідуальних послуг і допомоги (Personal Care and
Service Occupations);
— 41-0000 Професії, що пов’язані з торгівлею
та спорідненими з нею видами діяльності (Sales
and Related Occupations);
— 43-0000 Професії, що пов’язані з офісною
роботою й адміністративною підтримкою (Office
and Administrative Support Occupations);
— 45-0000 Професії, що пов’язані з фермерством, рибництвом і лісництвом (Farming, Fishing,
and Forestry Occupations);
— 47-0000 Професії, що пов’язані з будівництвом та видобутком корисних копалин (Construction and Extraction Occupations);
— 49-0000 Професії, що пов’язані з установкою, технічним обслуговуванням і ремонтом
машин та обладнання (Installation, Maintenance,
and Repair Occupations);
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— 51-0000 Виробничі професії (Production
Occupations);
— 53-0000 Професії, що пов’язані з транспортуванням і пересуванням матеріалів (Transportation and Material Moving Occupations);
— 55-0000 Професії, що є специфічними для
військової справи (Military Specific Occupations).
Зазначені великі групи далі розподіляються
на більш детальні «малі групи» (minor groups),
«широкі професії» (broad occupations) та «деталізовані професії» (detailed occupations), які, у свою
чергу, можуть далі розподіляться на ще більш
детальні спеціалізації в O*NET.
Але в Україні використовувати на практиці
певні матеріали з професійно-класифікаційних
систем США слід обережно, обов’язково враховуючи при цьому норми та положення КП України ДК 003:2010.

Приклад
На спільному українсько-американському підприємстві у сфері роздрібної
торгівлі американський партнер запропонував внести до штатного розпису посаду
«офіс-менеджера». Але українські кадровики неправильно зрозуміли характер такої посади, бо в Україні посада «офіс-менеджера» здебільшого пов’язується з
офісними працівниками (секретарями, ресепшионістами, діловодами, операторами
персональних комп’ютерів тощо) та їх керівниками (координаторами) й вона не передбачена у КП України ДК 003:2010, а тому
замість неї рекомендували використати такі
професійні назви робіт як «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» з
кодом 1475.4, «Офіс-адміністратор» з кодом
4222, «Організатор діловодства (види економічної діяльності)» з кодом 3435.2 або
«Діловод» з кодом 4144.
Але у США посада «офіс-менеджер»
(Office Manager) хоч і притаманна для офісних працівників, але її застосування на
практиці набагато ширше й вона може
бути пов’язана з різними сферами діяль-
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ності, у тому числі з керівниками досить
високого рівня. Наприклад, в O*NET можливість застосування на практиці посади
«Office Manager» передбачена для таких
професій: 11-1011.00 Вищі посадові особи
виконавчих органів, 11-3011.00 Менеджери адміністративних служб, 11-3041.00
Менеджери з компенсацій та «бенефітів»,
29-2071.00 Техніки з медичних записів та
інформації з охорони здоров’я; 41-1011.00
Супервізори/менеджери першої управлінської ланки працівників роздрібної торгівлі, 41-9021.00 Брокери з нерухомості, 431011.00 Супервізори/менеджери першої
ланки офісних працівників та працівників
з адміністративної підтримки, 43-3031.00
Клерки з бухгалтерського обліку, рахівництва та аудиту, 43-4131.00 Інтерв’юери та
клерки з надання позик, 43-5061.00 Клерки з виробництва, планування та експедиції, 43-9022.00 Працівники з текстовими
редакторами та з набору на клавіатурі.
Тому під час розроблення штатного розпису українським кадровикам довелося спочатку детально вивчити завдання та обов’язки
«офіс-менеджерів» на торгових підприємствах американського партнера, а вже потім
здійснювати пошук найбільш підходящої назви у КП України ДК 003:2010. Врешті-решт
американському партнерові запропону
вали обрати посаду з цілого переліку професійних назв робіт, що містяться у КП України
ДК 003:2010 та є специфічними для сфери
торгівлі: «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими
товарами» з кодом 1453, «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті» з кодом 1453.1, «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами» з кодом 1454, «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами» з кодом 1453.2,
«Адміністратор» з кодом 4222, «Адміністратор (господар) залу» з кодом 4222, «Продавець-консультант» з кодом 5220.
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Національна професійнокласифікаційна система Канади
На сьогодні у Канаді застосовується переважно Національна професійна класифікація Канади (National Occupational Classification — NOC)
версії 2011 року. В ній у якості класифікаційного
критерію для класифікації понад 40 000 робіт
використовуються такі поняття, як рівень кваліфікації (уміння) (skill level) і тип кваліфікації
(skill type). Зазначені критерії класифікації подібні до тих, що застосовуються в ISCO-08 та КП
України ДК 003:2010, але методологія (спосіб) їх
використання зовсім інший і набагато складніший.
Так, структурно NOC на найвищому рівні класифікації складається з 10 типів кваліфікації, а
не з великих груп:
— 0 Професії з менеджменту (Management
occupations);
— 1 Професії у сфері бізнесу, фінансів та адміністрування (Business, finance and administration
occupations);
— 2 Професії у сфері теоретичних і прикладних наук та їм подібні (Natural and applied sciences
and related occupations);
— 3 Професії у сфері охорони здоров’я (Health
occupations);
— 4 Професії у сфері освіти, права,соціальних
послуг, а також комунальних і державних служб
(Occupations in education, law and social, community
and government services);
— 5 Професії у сфері мистецтва, культури,
відпочинку і спорту (Occupations in art, culture,
recreation and sport);
— 6 Професії у сфері торгівлі та обслуговування (Sales and service occupations);
— 7 Професії у промисловості, на транспорті,
операторів устаткування та інші подібні до них
(Trades, transport and equipment operators and
related occupations);
— 8 Професії у сфері видобутку природних
ресурсів, сільського господарства та інших подібних виробничих сферах (Natural resources, agriculture and related production occupations);
— 9 Професії з виготовлення різних виробів
та утилізації (Occupations in manufacturing and
utilities).
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Відповідно, перша цифра у коді професії буде
відображати тип кваліфікації, а друга — рівень
кваліфікації (за винятком «менеджерських» професій із власною специфікою кодування). При
цьому «цифрові» рівні кваліфікації відповідають
більш узагальненим «буквеним» рівням кваліфікації:
— Рівень «А» (професії, які потребують вищої
освіти): 0 або 1;
— Рівень «В» (професії, які потребують навчання у коледжі, у системі професійно-технічної
освіти чи системі учнівства на виробництві): 2
або 3;
— Рівень «С» (професії, які потребують повної загальної середньої освіти та/або певного
професійного навчання): 4 або 5;
— Рівень «D» (професій, які потребують навчання у процесі роботи): 6 або 7.

Приклад
В Канаді поширені назви посад з використанням терміну «супервізор» (supervisor), що використовуються у різних сферах діяльності для працівників, які здійснюють обмежені управлінські (наглядові,
контролюючі, координаційні або інспекторські) функцій, що відображено і в NOC,
наприклад: 6211 «Супервізори у роздрібній торгівлі» (Retail Trade Supervisors), 8211
«Супервізори у лісництві та заготівлі лісу»
(Supervisors, Logging and Forestry), 9221
«Супервізори, складання автотранспортних
засобів» (Supervisors, Motor Vehicle Assembling) тощо.
Натомість у КП України ДК 003:2010 є
тільки одна професійна назва роботи, яка
утворена на основі англійського терміну
«supervisor» — «Повірений морський (супервайзер)» з кодом 3415. Ця назва використовується на водному транспорті для
позначення специфічної категорії працівників у даній сфері діяльності, де традиційно назви багатьох професій запозичили
з англійської мови. А тому на українськоканадських спільних підприємствах у
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різних інших сферах діяльності замість
запропонованих канадським партнером
назв посад «супервізорів» слід використовувати відповідні назви з КП України
ДК 003:2010, які передбачені для працівників з обмеженими управлінськими (наглядовими, контролюючими) функціями у
відповідних сферах діяльності, наприклад:
«Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами» з кодом
1453.2, «Інспектор торговельний» з кодом
3419, «Начальник бригади» з кодом 1222.2,
«Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового,
рибоводного)» з кодом 1221.2, «Майстер
лісу» з кодом 3213, «Майстер на лісозаготівельних роботах» з кодом 3213, «Майстер
зміни» з кодом 1222.2, «Диспетчер-інспектор» з кодом 3152.
Крім цього, для утворення назв посад
подібних до канадських «супервізорів» (з
певними контрольними та наглядовими функціями за роботою інших працівників) можна також застосовувати, згідно
з Приміткою 1 Додатку В до КП України
ДК 003:2010, похідні назви посад зі словами «головний», «старший», «провідний» або
підвищені кваліфікаційні категорії відповідних працівників, наприклад, «6-го розряду», «1-го класу», «1-ої категорії» тощо.

Труднощі перекладу
Багато хто з кадровиків та фахівців з управління персоналом не в достатній мірі володіє англійською або іншими іноземними мовами,
а тому під час роботи з відповідними матеріалами іноземного партнера вони звертаються до
перекладача. Але часто навіть ті перекладачі,
які дуже добре знають іноземну мову, так би мовити, «загального характеру», не завжди володіють відповідною термінологією у сфері професійної класифікації, внаслідок чого можуть
помилятися під час перекладу окремих професійних назв робіт, оскільки іноді терміни
мають декілька значень.
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Наприклад, в англійській мові поняття «office»
ширше, ніж це традиційно прийнято у нас —
це може бути не тільки адміністративний будинок, контора або спеціальне службове приміщення, але навіть і ціле міністерство. Наприклад,
«Foreign Office» (дослівно — «Іноземний Офіс»)
та «Home Office» (дослівно — «Домашній Офіс»)
в цілому означають Міністерство закордонних
справ та Міністерство внутрішніх справ у Великій Британії. Тому у деяких випадках таке словосполучення як «office worker» може перекладатися не тільки як «офісний працівник» або
«офісний службовець» (яким, наприклад, можуть відповідати такі професійні назви робіт з
КП України ДК 003:2010 як «Офісний службовець (страхування)» з кодом 3432, «Офісний
службовець (інформація)» з кодом 4222 і т. ін.),
а як досить високоповажний та висококваліфікований «працівник (службовець, посадова особа) міністерства».
Аналогічно, такий термін, як «бюро» в Україні
переважно означає не дуже великий структурний підрозділ певної спеціалізації. Наприклад, у
КП України ДК 003:2010 є такі професійні назви
робіт: «Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху» з кодом 1232, «Завідувач
креслярсько-копіювального бюро» з кодом 1237.2,
«Черговий бюро перепусток» з кодом 5169 тощо.
А от у США можна зустріти багато «бюро» на рівні міністерства або важливого відомства, наприклад, «Бюро трудової статистики» (Bureau of
Labour Statistics), «Федеральне бюро розслідувань» (Federal Investigation Bureau) і т. п..
Також не дуже обізнаний з особливостями
спеціальної термінології перекладач може переплутати скорочення «SEO», яке використовується щодо окремої категорії фахівців «з пошукової оптимізації» у сфері інформаційних
технологій (від англ. Search Engine Optimization —
оптимізація під пошукові системи або «двигуни»)
з аналогічним скороченням «SEO» чи подібним —
«CEO», які використовуються для деяких категорій
керівників високого рівня (переважно у системі
державної служби). В останньому випадку дані
скорочення походять від англійського поняття
«Senior» або «Chief Executive Officer» — «Старший
або головний виконавчий офіцер/службовець
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(або вища посадова особа підприємства, установи, організації)».
Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти
висновку, що під час утворення назв посад згідно з КП України ДК 003:2010 на українських
спільних з іноземним інвестором підприємствах,
а також розроблення відповідних посадових інструкцій, варто враховувати і особливості національної професійно-класифікаційної системи відповідної іноземної країни, особливості
розподілу в ній посад за певними професійними
категоріями та кваліфікаційними рівнями.
Також слід пам’ятати, що схожі за термінологією назви посад у КП України ДК 003:2010 та у
деяких іноземних професійно-класифікаційних
системах, іноді можуть належати до зовсім різних професійних категорій і для відповідних
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працівників можуть передбачатися зовсім різні
посадові обов’язки та/або кваліфікаційні вимоги. Тому в таких випадках потрібно враховувати
не тільки «зовнішню схожість» назв посад, але і
конкретні посадові обов’язки, кваліфікаційний
рівень їх виконання, сферу діяльності, що передбачені для відповідних працівників в Україні та
у країні іноземного партнера, а у випадку виникнення сумнівів краще звернутися за допомогою до відповідних фахівців із знанням спеціальної іноземної та української термінології.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових
відносин

РЕКЛАМА
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Демотивація персоналу
Управління підприємством без усвідомлення й розуміння мотивів, стимулів і потреб його співробітників часто призводить до марнування часу та грошей. Персонал є так званим «людським капіталом» — основою підприємства, без якого
будь-яка економічна діяльність, навіть найпростіша, неможлива. А щоб домогтися
високої продуктивності персоналу, необхідно його так мотивувати, аби працівники
ніколи не втрачали інтерес до виконуваної роботи і в них не виникало й думки щодо
пошуків нового роботодавця. З іншого боку, досить часто трапляються ситуації,
коли певні співробітники (хоча вони і задоволені у цілому своєю роботою), перестають виправдовувати очікування керівника. При чому ними можуть бути як досвідчені працівники, які з незрозумілих на перший погляд причин втрачають уважність й починають припускатися усіляких помилок, так і новачки, які ніяк не можуть
досягнути очікуваного від них результату. Переважно «винуватцем» таких обставин є демотивація персоналу. Отож, з’ясуємо, що може бути причинами демотивації та як змінити ситуацію на краще?

Симптоми демотивації
Необхідно зауважити, що процес демотивації
доволі часто залишається непоміченим доти,
доки не станеться серйозний конфлікт під час
роботи, або ж доки працівник, зовсім несподівано для керівництва, не звільниться. Кожен
реагує на демотивацію індивідуально, та незважаючи на це можна виділити загальні ознаки,
які її характеризують.
Так, демотивація, зазвичай, проявляється у
змінах поведінки співробітників і супроводжується наступними ознаками:
— прогули;
— регулярні запізнення на роботу;
— створення уявної зайнятості;
— недружелюбне ставлення до колег;
— раптові спалахи роздратування;
— байдужість;
— нетверезий стан на робочому місці (до
речі, це надзвичайно поширений і очевидний
протест як результат демотивації);
— «відмовки» та вигадані історії щодо пояснення причин невиконання доручених завдань.
Демонструючи вищезазначені ознаки, працівник свідомо чи несвідомо натякає керівництву,
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що йому необхідна увага, і це надзвичайно важливо вчасно помітити. Так, в ході експериментів
психологи виявили, що люди більше готові отримати зауваження, ніж бути проігнорованими.
Тому, аби не допускати погіршення ситуації, краще своєчасно реагувати на симптоми демотивації своїх працівників.

Можливі сценарії
Процес демотивації є поступовим і не відбувається відразу. Він зумовлений впливом
певних чинників, найчастіше, внутрішньоорганізаційних. Зниження мотивації і, відповідно, зростання демотивації проходить у кілька
етапів.
Як правило, виокремлюють три етапи, протягом яких настає повна демотивація працівника.
Етап 1: «легкий стрес».
Людина почувається трохи розгубленою, намагається з’ясувати причини свого дискомфорту. Прояви зниження мотивації на цьому етапі
майже непомітні: працівник, як і раніше, легко
контактує з керівництвом та колегами.
Етап 2: відкрите невдоволення.
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Серед явних ознак цього етапу — демонстративна агресивність, ігнорування рекомендацій
керівництва, неусвідомлене ухилення від виконання завдань з використанням для цього різних
надуманих причин. Мета, яку переслідує така демонстративна поведінка — спроби начебто зарекомендувати себе з кращого боку, а також одночасно зробити винним у невдачах керівництво.
Але на цьому етапі працівник все ж таки ще не
втрачає надії, що ситуація зміниться на краще.
Етап 3: повне «відчуження».
На цьому етапі працівник вже не намагається
відновити втрачений інтерес до роботи. Розчарувавшись і в керівництві, і у підприємстві в цілому, він повністю втрачає бажання до співпраці,
часто конфліктує з колегами, не виявляє ініціативи, намагається відсторонитися від вирішення поточних проблем.
Після настання останнього етапу може бути
тільки два виходи з ситуації, що склалася. Перший — перехід на інше підприємство, тобто зміна роботодавця. Найчастіше так вчиняє висококваліфікований персонал, чиї знання і досвід
затребувані на ринку праці. Другий вихід, коли
працівник залишається працювати на підприємстві, але сприймає роботу як неминучу рутину.
Як правило, це категорії співробітників, які не
можуть швидко знайти нову роботу або ж які
пов’язані з підприємством довгостроковими
зобов’язаннями.
Також можна виділити п’ять основних стадій поступового зниження мотивації:
1. Розгубленість;
2. Роздратування;
3. Подвійна роль;
4. Розчарування;
5. Відмова від співпраці.
Зауважимо, що динаміка зниження мотивації
може бути розтягнута на багато тижнів і навіть
місяців, тому тривалий час лишається не поміченою і свідчить про те, що керівник, у свою
чергу, не володіє ситуацією, не вміє виявляти й
аналізувати поведінку співробітників.
Стадія 1 — розгубленість (тривалість менше одного тижня).
На цій стадії помітні симптоми стресового
стану, як у новачка, який щойно почав працюва-
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ти. Вони є наслідком розгубленості співробітника, який перестає розуміти, що саме йому потрібно робити й чому працювати раптом стало
набагато важче. Зазвичай, на цій стадії працівник постійно ставить сам собі питання: «Що відбувається? З ким або з чим це пов’язано — зі
мною, моїм керівництвом або моєю роботою?».
При цьому аналіз свого стану та витрачені на це
зусилля поки особливо не позначаються на продуктивності його праці, але збільшується навантаження на нервову систему.
Стадія 2 — роздратування (тривалість
менше одного тижня).
Коли працівник продовжує отримувати суперечливі вказівки та інформацію, а також бачить, що
ситуація не покращується й чіткої відповіді на
попередні питання немає, він починає відчувати
роздратування, пов’язане з відчуттям безсилля.
Його поведінка в цей період носить демонстративний характер, і суть його можна виразити наступними словами: «Я злий і не згоден миритися
із ситуацією, що склалася». Під час спілкування
на цій стадії працівник або замикатися в собі, або
займає підкреслено оборонну позицію. Водночас, продуктивність його праці зростає, порівняно з попередньою стадією, оскільки він докладає
більше зусиль в надії на те, що його зрозуміють і
він зможе впоратися зі стресовою ситуацією.
Якість роботи поки залишається цілком задовільною. Зазвичай, працівник вважає, що якщо виконати значний обсяг роботи і зарекомендувати
себе якнайкраще, але разом з тим продемонструвати керівництву своє невдоволення таким станом, то воно охоче піде йому назустріч й усуне усі
непорозуміння. Крім того, нерідко поведінка людей на цій стадії визначається свідомим або несвідомим розрахунком на те, що чим старанніше
вони будуть працювати, тим помітнішою на цьому фоні буде бездіяльність керівництва, а тому в
разі виникнення якихось проблем відповідальність нестиме їх безпосередній керівник. Загалом поведінка підлеглих на цій стадії поступово
стає все більш імпульсивною.
Стадія 3 — подвійна роль (тривалість до
чотирьох тижнів).
Працівник, як і раніше, роздратований бездіяльною позицією керівника, але його тактика
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тепер змінюється. Він починає приховувати службову інформацію, необхідну для успішного
вирішення завдань, які стоять перед його підрозділом, сподіваючись на помилку свого безпосереднього керівника, розраховуючи, що після
цього можна буде аргументовано довести, що
він вже й сам цілком успішно впорається із завданням, а тому заслуговує на підвищення.
Продуктивність праці та якість роботи працівника поки залишаються в межах норми й
ознаки стресового стану стають менш помітними (порівняно з попередніми стадіями). Водночас, підлеглий явно починає уникати керівника,
а тому цю стадію можна помітити через проблеми їх комунікації.
Стадія 4 — розчарування (тривалість залежить від особистих якостей працівника).
На цій стадії відновити у працівника підірваний інтерес до роботи вже набагато важче, аніж
на попередніх стадіях. Продуктивність праці
знижується до мінімально допустимого рівня й
покращити ситуацію можна лише нарешті звернувши увагу на нестандартну поведінку працівника і витративши досить багато часу на те, аби
зрозуміти, у чому саме полягають її причини.
Загальну тривалість цієї стадії неможливо визначити, оскільки вона залежить від особистих
якостей кожного працівника — впевненості у
собі, енергійності, системи моральних цінностей тощо. Слід зазначити, що найсильніше в
процесі згасання інтересу до своєї роботи на цій
стадії, поряд з розчаруванням внаслідок бездіяльності свого керівництва, працівник відчуває ще й страх втратити авторитет та повагу з
боку колег.
Однак, ще не пізно зробити спробу змотивувати працівника і повернути йому майже втрачений інтерес до роботи. Для цього необхідно
встановити особистий контакт керівника і підлеглого. Наприклад, керівник може викликати
до себе працівника та у прямій розмові висловити те, що його турбує. У ході такої бесіди необхідно не тільки виявити причини зниження продуктивності праці, а й намітити конкретні шляхи
їх усунення, а також чітко визначити межі службових обов’язків, в яких працівник може вважати себе повністю відповідальним за вирішення
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поставлених перед ним завдань. Такий спільний
підхід має вирішальне значення, оскільки тільки
так можна повернути працівникові інтерес до
роботи. Якщо ж керівник не вдаватиметься до
жодних заходів, це призведе до початку останньої стадії небажаного процесу зниження мотивації (тобто фактично — до її зникнення).
Стадія 5 — відмова від співпраці (тривалість до трьох тижнів).
Найбільш очевидний симптом цієї стадії —
спроба працівника підкреслити словами або
вчинками, що «ось це і це — не моя справа». Працівник, таким чином, намагається максимально
звузити межі своїх обов’язків та зменшити свою
відповідальність. Деякі люди починають вести
себе підкреслено зухвало, явно нехтуючи роботою. Керує ними все та ж надія бути поміченими
керівництвом, яке допоможе їм відновити нормальний хід роботи й мотивацію. Помилковий
оптимізм попередніх стадій, який виражається
у твердженнях, що «всі проблеми зрештою вирішуються самі по собі», поступається місцем
дещо цинічній позиції: «навіщо метушитися?».
Відносини з оточуючими погіршуються, оскільки працівник все частіше починає демонструвати свій поганий настрій, що відображається на
колегах та веде за собою загальний розлад у колективі.
Суть цієї стадії полягає вже не у боротьбі за
збереження інтересу до роботи чи мотивування,
а в спробі зберегти хоча б самоповагу. Але і в
цьому випадку керівник ще може скористатися
порадами, які були рекомендовані на попередніх стадіях, аби врятувати становище, хоча вірогідність досягнення позитивного результату
вже набагато менша.
Отже, найгірше, що може зробити керівник
на будь-якій стадії зниження мотивації свого
працівника — це не робити нічого та вперто
не помічати змін у поведінці підлеглого. Це
призведе до остаточного розчарування останнього у своїй роботі — зрозумівши повну безпорадність ситуації, він, скоріш за все, таки змінить
місце роботи. І це буде ще кращий варіант. Набагато гірше, якщо співробітник продовжуватиме ходити на роботу ніби «під примусом», не виявляючи жодного інтересу до праці, зневажливо

№ 14 (122), 15 липня 2016

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ставлячись до керівництва, нехтуючи своїми
службовими обов’язками тощо — адже цілком
можливо, що так почнуть ставитися до роботи
всі його колеги, тобто матиме місце ланцюжковий ефект невдоволення, а як результат —
емоційний розлад в колективі. Тому всі незрозумілі моменти у поведінці працівників слід
прояснювати максимально швидко — чим довше тягнути, тим складніше буде потім вирішити
проблему.

Причини демотивації
Будь-які прояви відсутності інтересу до роботи, небажання виконувати завдання, зниження
рівня спонукань до досягнення цілей підприємства по суті свідчать про наявність демотивації
співробітника. Але, як вже було зазначено, демотивація — це той процес, який, зазвичай, відбувається поступово і виявляється не одразу
(тобто може тривати довго і непомітно), але інколи, за збігом певних обставин, може минути й
досить швидко. Усе залежить від того, яке значення для людини мають певні негативні фактори, а також від тривалості їхнього впливу. Водночас, необхідно враховувати, що демотивація
обумовлюється впливом як внутрішньоорганізаційних, так і особистих проблем працівника.
Зокрема, виділяють чотири основні групи причин, що впливають на те, чому зникає інтерес до
роботи — системні, управлінські, організаційні
та внутрішні. Цікаво, що значну частину причин
втрати робочого ентузіазму пов’язують саме з
керівниками та підприємством, а не з самим
працівником.
 Системні причини пов’язані безпосередньо з підприємством, структура або бізнес-процеси якого перешкоджають якісному виконанню працівником своїх функцій і досягнення ним
поставлених цілей. Одна з таких причин — відсутність належної структури на підприємстві.
Якщо співробітник не знає, до кого з колег звернутися з робочим питанням, йому доводиться
вирішувати проблему самостійно, відволікаючись від власних завдань, що негативно позначається на результаті. Рішенням цієї проблеми
може стати внутрішня комунікація й належне
інформування працівників про те, які завдання
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виконує кожен підрозділ підприємства — наприклад, шляхом надання працівникам документа з описом усіх бізнес-процесів та із зазначенням відповідальних за них конкретних
співробітників або підрозділів. Водночас, не варто детально і досконально описувати всі
обов’язки, щоб в майбутньому це не призвело до
формального підходу працівників до посадових
обов’язків, на кшталт: «те, що написано в документі — я роблю, що не вказано — не буду» —
адже зрозуміло, що це може тільки нашкодити.
 Управлінські причини демотивації співробітників пов’язані безпосередньо з керівником —
стилем його роботи, навичками управління,
ставленням до підлеглих. До управлінських причин належить, зокрема, невідповідний стиль
управління. Для прикладу візьмемо певне підприємство, що тільки починає розвиватися.
Зростання означає постійне використання нових підходів у роботі з клієнтами та впровадження інновацій. Керівник-адміністратор, націлений на стабільність, якому не потрібен зайвий
клопіт і зона відповідальності, буде перешкоджати змінам, а це, зазвичай, дуже демотивує
співробітників.
На практиці доволі часто можна зустріти маніпулятивний спосіб управління, коли керівник
перекладає проблеми і помилки на своїх підлеглих. Такий керівник спеціально вселяє персоналу відчуття неповноцінності та їхньої прямої
залежності від підприємства.
 Організаційні причини втрати інтересу до
роботи пов’язані з процесом, коли працівник вирішує поставлені перед ним завдання. Неповне
оснащення робочого місця, недостатня забезпеченість певними засобами, приладами, речами тощо, неможливість провести, коли виникає
необхідність, конфіденційну зустріч з клієнтом,
погана якість зв’язку, необґрунтований обмежений доступ до мережі Інтернет або ж відсутність
необхідних програм на комп’ютері — такі фактори можуть значно знизити продуктивність
праці й у разі, якщо оперативно не вирішити
такі, на перший погляд, дрібниці, це може призвести до швидкої демотивації працівників.
 Внутрішні причини демотивації пов’язані
вже безпосередньо з самим працівником. Так,
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особистими мотивами зниження робочого ентузіазму можуть бути, наприклад, проблеми в
сім’ї — у такому випадку роль безпосереднього
керівника і всього колективу зводиться лише до
психологічної підтримки свого співробітника.
Ще одна можлива причина — емоційне виснаження людини. За таких обставин відновити працездатність допоможе відпустка (навіть нетривала — хоча б на тиждень).
Варто зауважити, що сутність демотивації
неоднозначна з точки зору моменту її виникнення та типу причин, які її спричиняють. Причини демотивації можуть бути закладені як в
період адаптації працівника на новому місці роботи, так і після досить тривалого часу роботи
на підприємстві. Загалом, виділяють два основних типи причин демотивації: один з них
пов’язаний з матеріальною незадоволеністю, а
другий — з психологічною. Так, прикладом матеріальної демотивації може бути необґрунтована відмова у підвищенні заробітної плати чи
невиплата обіцяної премії за якісно виконану
роботу — звісно, якщо співробітник усвідомить,
що його праця не оцінюються гідно, мотивація
до роботи суттєво знизиться. Щодо психологічних причин, то ними можуть бути ігнорування
ідей працівника, невизнання його досягнень
з боку керівництва, ігнорування з боку колег
тощо.
Ще одним важливим фактором, що сприяє
демотивації, являється сама система мотивації
персоналу. Таке явище можливо в наступних випадках:
— відсутній системний підхід до мотивації
персоналу;
— система мотивації включає в себе тільки матеріальні стимули у вигляді заробітної плати та
працівником керує виключно страх її втратити;
— нововведення у сфері мотивації не супроводжуються формулюванням очікуваних результатів від персоналу;
— система мотивації не відповідає потребам
персоналу, через відсутність змін в ній поряд зі
змінами підприємства;
— не враховується індивідуальний підхід мотивування співробітників (кожен сприймає ситуацію по-своєму, тому один і той же стимул
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може стати або мотивуючим, або навпаки — демотивуючим).

Усунення причин
На початковій стадії демотивації достатньо
буде провести відверту розмову зі співробітником, розібратися з причинами його розгубленості, тривоги, напруженості тощо і окреслити
шляхи вирішення цієї ситуації. Якщо в ході конструктивної бесіди будуть знайдені ті моменти,
які не влаштовують працівника в роботі, й керівництво внесе раціональні зміни для ліквідації
незадоволеності, то зниженню рівня мотивації
можна досить легко запобігти.
Утім, ефективнішим методом буде багатостороння діагностика — коли керівник визначає не
тільки ступінь «розчарованості» конкретного
співробітника роботою, а й оцінює мотиваційний клімат підрозділу або підприємства в цілому. Поєднання різних методів виникає тоді, коли
помітно знижується продуктивність праці цілого колективу, а не тільки окремого працівника.
Адже, як показує практика, якщо носієм, так би
мовити, «вірусу» демотивації є неформальний
лідер, то десь за тиждень симптоми починають
спостерігатися й в інших наближених до нього
співробітників, а далі ланцюжком — на весь
структурний підрозділ підприємства.
У такому випадку рекомендують проводити
анонімні опитування персоналу і з’ясувати їхній
рівень задоволеності роботою — це дозволить
виявити прогалини в системі мотивування персоналу і вчасно виправити вже існуючі проблеми. Опитування може проводити внутрішня
служба з управління персоналом чи відділ кадрів, якщо такі методики на підприємстві вже
відпрацьовані. Залучення зовнішніх консультантів необхідно тоді, коли необхідна максимально неупереджена оцінка ситуації або якщо
підприємство вперше проводить такий «аудит».
Найчастіше під час таких опитувань працівники
вказують наступні причини незадоволеності
своєю роботою: відсутність перспективи кар’єрного зростання; невиконання роботодавцем
своїх обіцянок щодо підвищення на посаді чи
збільшення заробітної плати; відчуженість працівника від діяльності підприємства; категорич-
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на відмова від пропозицій будь-яких проектів
працівника; недостатня реалізація своїх професійних здібностей і навичок на даній посаді; відсутність індивідуального підходу до кожного
працівника; незадовільні комунікативні здібності керівництва; низький рівень заробітної
плати, премій та інших доходів працівника на
даному підприємстві; відсутність згуртованості
в колективі.
На початкових етапах демотивації неважко
виявити і ліквідувати її причини — успіх залежить від того, чи має підприємство можливості
задовольнити вимоги персоналу. Але варто зауважити, що не завжди доцільно виконувати всі
вимоги працівників. Як показує практика, якщо
відсутність інтересу до роботи в окремих співробітників перетворилася на звичку, то усунути з
колективу таких людей буде навіть корисно. Щоправда, якщо це сталося з одним з ключових працівників компанії підприємства й безболісно
його звільнити не можна, то доведеться застосувати комплекс мотиваційних методів. Але це не
означає, що потрібно виконувати всі забаганки
такого співробітника — набагато доцільніше випробувати його мотивацію на стійкість. Наприклад, перевести на таку ділянку роботи (новий
підрозділ, проблемний колектив), де він зможе
застосувати свої знання і навички, так би мовити, по-новому. Та пам’ятайте, що межа між тим,
коли за працівника варто триматися, і коли це не
має ніякого сенсу — дуже тонка. І у разі, якщо
такий працівник вже прийняв рішення про звільнення чи перехід на інше місце роботи, його «повернення» може мати негативні наслідки.
Існує безліч рекомендацій щодо усунення демотивації. До найпоширеніших можна віднести
наступні:
— надання працівникам максимально реалістичної інформації про діяльність та перспективи
розвитку підприємства;
— формування реальних очікувань, а не «примарних перспектив»;
— постановка таких завдань перед працівником, щоб він мав змогу задіяти при їх виконанні
максимум своїх навичок, умінь і знань;
— прислуховування до ідей та пропозицій
кожного працівника;
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— обґрунтування, чому той чи інший проект,
запропонований працівником, не підходить для
реалізації на даному підприємстві;
— надання працівникам «рутинної» сфери
переважно короткострокових завдань (довгострокові проекти краще розділяти на етапи, де
можна показати проміжний результат);
— як матеріальне, так і моральне заохочування співробітників:
— створення психологічно-емоційного комфорту в усіх підрозділах підприємства;
— застосування різних змін статусу працівників без зміни посади (наприклад, керівництво
проектом);
— надання працівникам регламентованого
графіка роботи з відведеним часом на відпочинок (відпустки, вихідні дні, обідні перерви).

Подолання демотивації
Залежно від можливостей підприємства і ступеня складності самої проблеми, в економічній
літературі, як приклад, розглядають три стратегії подолання демотивації, що базуються на
прийнятті певних рішень.
1) «Формальні» рішення. Підприємства
вдаються до «формальних» рішень у ситуації,
коли якісна система мотивації не вкладається в
бюджет або коли, незважаючи на наявність якісної системи управління персоналом, керівник
бачить незначні прояви демотивації, викликані,
наприклад, сезонним навантаженням або ситуативними труднощами. «Формальними» рішеннями можуть бути запланований спільний відпочинок усіх працівників підприємства, невеликі подарунки співробітникам без будь-якого
приводу або ж нестандартний корпоративний
захід.
2) «Точкові» рішення. Необхідність «точкових» рішень виникає тоді, коли симптоми демотивації наявні в одного конкретного співробітника. Ця ситуація вимагає швидкості реагування. Одна невмотивована людина здатна
розповсюдити своє ставлення на всіх інших
співробітників, особливо, якщо вона є неформальним лідером. У цьому випадку необхідно
вжити певні ситуативні заходи — наприклад,
спільне обговорення керівника з його підлеглим
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того, що відбувається, оновлення між ними психологічного контакту, перегляд посадових
обов’язків працівника тощо.
3) «Системні» рішення. Необхідність «системних» рішень виникає в ситуаціях, коли ціла група
співробітників втратили інтерес до роботи —
вони стали працювати мляво, безініціативно, подекуди зі сварками і напруженням у колективі.
В рамках комплексного вирішення проблеми
демотивування персоналу необхідно переглянути
й удосконалити систему управління персоналом:
конкретизувати вимоги до кандидатів на вакантні посади, налагодити адаптаційні процеси, продумати навчальні заходи, розробити схеми індивідуального мотивування.
Варто відзначити, що у конкурентній боротьбі українських підприємств, виживають ті, які
приділяють належну увагу персоналу, проблемам мотивації і демотивації, ставлять перед собою мету враховувати і зіставляти інтереси та
потреби конкретного працівника й підприємства в цілому. Для того аби співробітники могли
працювати якнайкраще, вони повинні: володіти
інформацією про цілі, цінності та перспективи
підприємства; знати, що їм конкретно треба робити і чому; розуміти цілі виконуваної ними ро-

боти й кінцевий результат їхніх зусиль; розуміти
як їх особисті зусилля узгоджуються з діяльністю
всього підприємства. Основними інструментами інформування є всілякі оперативні наради в
робочих групах, так звані «п’ятихвилинки».
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що
демотивація — це актуальна проблема сьогодення, яку треба врахувати й намагатися попередити її негативні наслідки. Мотивований
працівник, який реалізує свої цінності в роботі
та задовольняє важливі для себе потреби, —
найбільш цінний і ефективний, приносить більше користі та досягає високих результатів.
А тому мотивація — особливо індивідуальна —
це те, у що має сенс вкладати свою увагу та ресурси. Для кожного керівника має стати правилом звертати увагу на внутрішні мотиви і
потреби працівника з перших днів його роботи
й намагатися організувати його діяльність так,
щоб не губилася зацікавленість до виконуваної
роботи. Коли керівник уважний до своїх підлеглих, розвиває і заохочує їхній інтерес, тоді й
співробітники працюють з повною віддачею.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
РЕКЛАМА
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Працівник подав заяву про звільнення за угодою сторін, директор погодився
(написав на заяві резолюцію: «Згоден»). Але тепер працівник хоче відкликати
свою заяву, проте директор на це не погоджується. А працівник стверджує, що
він має право на відкликання своєї заяви, оскільки іншого працівника на його
посаду ще не знайдено. Хто з них правий у даному випадку?
За вказаних обставин — директор.
Працівник сплутав підстави звільнення: за
власним бажанням та за угодою сторін.
Так, у п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9) зазначено, що працівник, який
попередив роботодавця про розірвання трудового
договору, укладеного на невизначений строк, має
право до закінчення строку попередження відкликати свою заяву і звільнення в цьому випадку
не проводиться, якщо на його місце не запрошена
особа в порядку переведення з іншого підприєм-

ства, установи, організації. Тобто у даному випадку йдеться про право працівника відкликати заяву
про звільнення за власним бажанням.
Водночас, у п. 8 Постанови № 9 зазначено, що
у разі досягнення домовленості між працівником
і роботодавцем про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю
України (за згодою сторін) договір припиняється
у строк, визначений сторонами. Анулювання
такої домовленості може мати місце лише за
взаємної згоди на це роботодавця і працівника, а тому якщо директор не погоджується на
це, то працівник підлягає звільненню.

Працівника було прийнято на роботу у квітні поточного року, а наразі він просить
у липні надати йому відпустку за власний рахунок на 14 календарних днів. Чи
можна задовольнити його бажання, враховуючи, що шість місяців на роботі він
ще не пропрацював?
Так, можна.
На відміну від щорічної відпустки, для отримання відпустки без збереження заробітної
плати зовсім не обов’язково безперервно працювати шість місяців на даному підприємстві —
цей вид відпусток не прив’язаний до відпрацьованого стажу, оскільки він є неоплачуваним, а,
отже, і «заробляти» відпускні не потрібно.
У ст. 84 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) та у Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) передбачено надання
двох видів відпусток без збереження заробітної плати:
— відпусток, які роботодавець повинен надати за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ч. 1 ст. 84 КЗпП, ст. 25 Закону
№ 504);
— відпусток, які надаються тільки за взаємною згодою сторін трудового договору (ч. 2
ст. 84 КЗпП, ст. 26 Закону № 504).
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Зрозуміло, що якщо у Вашого працівника є право на отримання відпустки за власний рахунок
згідно зі ст. 25 Закону № 504 (наприклад, його
дружина перебуває у післяпологовій відпустці,
його дитина віком до 18 років вступає до навчального закладу, розташованого в іншій місцевості,
тощо), то роботодавець, за бажанням працівника,
зобов’язаний надати йому таку відпустку.
Натомість про надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин, передбаченої ст. 26 Закону № 504, працівник може лише просити —
адже для надання цієї відпустки обов’язково,
щоб сторони дійшли взаємної згоди і щодо самого факту її надання, і щодо її тривалості та часу,
коли відпустка буде надана (тобто, самого бажання працівника тут вже замало). Максимальна тривалість такої відпустки складає 15 календарних днів на рік (зверніть увагу, що у даному
випадку мова йде не про відпрацьований, а про
календарний рік — з 1 січня по 31 грудня).
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Таким чином, згідно із законодавством Ви
можете надати працівникові відпустку без збереження заробітної плати не зважаючи на те,
скільки часу він пропрацював на підприємстві.
Водночас, пам’ятайте, що за наявності у працівника підстав для отримання відпустки
без збереження заробітної плати, зазначених у ст. 25 Закону № 504, Ви її надати

зобов’язані, а у разі їх відсутності — лише
вправі (тобто саме роботодавець вирішуватиме, чи надавати працівникові на його прохання відпустку без збереження заробітної плати
за сімейними обставинами чи з інших причин,
і його відмова працівникові у наданні такої відпустки не може бути підставою для трудового
спору).

Працівниця, яка працює за основним місцем роботи на іншому підприємстві й за
сумісництвом — на нашому, надала для оплати листок непрацездатності у
зв’язку з вагітністю та пологами за основним місцем роботи, а нам — його копію,
засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Наше
керівництво хоче відмовити в оплаті копії листка непрацездатності й пропонує
звільнити з дня відкриття лікарняного у зв’язку з прийняттям на постійну роботу
працівника, який не є сумісником. Чи правомірними будуть такі дії?
Ні, так вчиняти не можна.
Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) і статтями 17 і 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 (починаючи з дня пологів) — 56 календарних днів
(70 календарних днів — у разі народження двох
і більше дітей та в разі ускладнення 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, але в межах
терміну, визначеного лікарем у листку непрацездатності.
Працівниця, яка уклала трудовий договір
про роботу за сумісництвом, перебуває в трудових відносинах з підприємством і тому має
право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Надання цієї відпустки наказом роботодавця не оформляється ні за основним місцем роботи, ні за місцем роботи за сумісництвом. Відпустка починається з дня, з якого відкрито
листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю
та пологами.
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Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105), підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є
виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності (за основним місцем роботи), а за місцем роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена
підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи.
Згідно з ч. 3 ст. 30 Закону № 1105, рішення про
призначення застрахованим особам матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
(у тому числі — й допомоги по вагітності та пологах) приймається комісією (уповноваженим) із
соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві (в установі, організації),
до складу якої входять представники адміністрації
підприємства та застрахованих осіб (виборних
органів первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) або інших органів, які предтавляють інтереси застрахованих
осіб). Таким чином, ані керівник підприємства,
ані інша посадова особа не мають права приймати
рішення щодо відмови в призначенні допомоги
по вагітності та пологах.
Щодо правомірності звільнення працівниці з
роботи за сумісництвом, то таке звільнення провадиться з підстав, передбачених законодавством, у загальному порядку.
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Згідно з п. 8 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінан-сів
України від 28 червня 1993 р. № 43, лише для
осіб, що працюють за сумісництвом на державних підприємствах (в установах, організаціях), встановлено додаткові підстави для
припинення трудового договору про роботу
за сумісництвом, а саме:
— сумісник може бути звільнений з роботи у
зв’язку з прийняттям на роботу працівника, що
не є сумісником;
— трудовий договір про роботу за сумісництвом підлягає припиненню через обмеження
сумісництва з причини особливих умов та
режимів праці.
У цих випадках звільнення провадиться без
згоди профспілки та без виплати працівникам
вихідної допомоги.
Якщо ж працівник працює за сумісництвом
на недержавному (не комунальному) під-

приємстві, він може бути звільнений лише на
загальних підставах, передбачених законодавством.
Також зверніть увагу, що згідно зі ст. 2 Закону
№ 504, право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної
тривалості зі збереженням на її період місця
роботи (посади). Тому на період перебування
жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами, а потім, за її бажанням, у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку за нею зберігається місце
роботи (посада) як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП,
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років (до шести років —
за медичним висновком), одиноких матерів
за наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда з ініціативи роботодавця не
допускається, крім випадків повної ліквідації
підприємства, коли допускається звільнення
з обов’язковим працевлаштуванням.

Як правильно внести запис до трудової книжки працівника, якого прийнято
на роботу за строковим трудовим договором на час перебування працівниці
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку)?
Запис вноситься у звичайному порядку —
жодної інформації щодо строковості трудових відносин у трудовій книжці вказувати не
потрібно.
Збереження місця роботи (посади) на підприємстві за працівницею, яка перебуває у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а
потім — у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, обумовлює
строковість трудового договору для працівника,
якого приймають на її місце.
Згідно з ч. 2 ст. 23 Кодексу законів про працю
України, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не
може бути встановлено на невизначений термін
з урахуванням характеру наступної роботи або
умов її виконання, інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.
Саме перебування працівниці у відпустці у
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зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є законною перешкодою для укладення безстрокового трудового договору з іншим працівником.
Отже, факт укладення строкового трудового
договору з тимчасовим працівником, якого прийнято на час відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами або відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку основного
працівника, має бути відображений у заяві тимчасового працівника про прийняття на роботу
та в наказі (розпорядженні) роботодавця, з яким
цей договір укладається. А от у записі про прийняття на роботу в трудовій книжці працівника
про строковий характер укладеного трудового
договору не зазначають — запис вноситься у
звичайному порядку, наприклад: «Прийнято заступником головного бухгалтера».
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Липень-2016

Важливі дати липня

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

Серпень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (24 — День
Незалежності України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (23)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин
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1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента України
від 17 червня 1995 р. № 456/95).
2 — робочий день (якщо 27 червня відповідно до рекомендацій Уряду
(розпорядження КМУ від 11 листопада 2015 р. № 1155-р) був вихідним);
— День спортивного журналіста (неофіційне професійне свято, яке
традиційно відзначається ще з 1924 року, коли у Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси, яка сьогодні об’єднує майже півтори
сотні національних спілок).
3 — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від
12 червня 2015 р. № 331/2015);
— День працівників морського та річкового флоту (щорічно відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від 12 червня
2015 р. № 332/2015).
4 — День судового експерта (встановлено Указом Президента України від
10 червня 2009 р. № 424/2009).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2016 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень – червень 2016 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
— День працівника природно-заповідної справи (встановлено Указом
Президента України від 18 серпня 2009 р. № 629/2009).
8 — День родини (встановлено Указом Президента України від 30 грудня
2011 р. № 1209/2011) — не забудьте привітати своїх рідних та скористайтеся
нагодою організувати сімейне свято.
10 — День рибалки (щорічно відзначається у другу неділю липня згідно з
Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
11 — Всесвітній день народонаселення (запроваджено Організацією
Об’єднаних Націй, коли у 1987 році за розрахунками її демографів чисельність
населення Землі перевищила п’ять мільярдів осіб).
15 — День українських миротворців (встановлено Постановою Верховної
Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII).
16 — День бухгалтера (встановлено Указом Президента України від
18 червня 2004 р. № 662/2004). До речі, дата свята обрана не випадково —
саме цього дня у 1999 році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні».
17 — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
(щорічно відзначається у третю неділю липня згідно з Указом Президента
України від 3 червня 1993 р. № 187/93).
20 — День шахів (встановлено Постановою Верховної Ради України від
1 листопада 2011 р. № 3985-VI).
28 — День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008).
29 — День системного адміністратора (наразі це свято офіційно ще не
встановлено у жодній країні світу, але безліч компаній його традиційно відзначають в останню п’ятницю липня вже понад 15 років).
31 — День працівників торгівлі (щорічно відзначається в останню неділю
липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95).
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