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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Затверджено Порядок надання
держслужбовцям матеріальної допомоги
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду 8 серпня 2016 р..
Зокрема, визначено умови надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань та її розмір — передбачається, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань може надаватися державним службовцям один
раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати
працівника.

Рішення про надання такої допомоги держслужбовцям
приймається керівником державної служби у державному
органі.
Рішення про надання керівнику державної служби у державному органі та його заступникам матеріальної допомоги
приймається керівником відповідного державного органу за
погодженням з відповідним державним органом вищого рівня (у разі наявності такого органу).
З повним текстом цього документа ви зможете ознайомитися у наступному номері газети «Консультант Кадровика».

Держпраці контролюватиме атестацію робочих місць
Міністерство соціальної політики розробило проект
наказу «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за
умовами праці та правильністю застосування списків
на пільгове пенсійне забезпечення».
Право на проведення перевірок отримають посадові особи Державної служби з питань праці (далі — Держпраці) та
її територіальних органів.
Для оцінки якості проведення атестації та правильності застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення інспектор праці перевірятиме:
— відповідність унесених записів про найменування
професій і посад у документах кадрового обліку та трудових книжках працівників Класифікатора професій та
відповідних списків (чинних на момент проведення
атестації);

— наявність у переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад усіх категорій працівників, яким за результатом атестації підтверджено право на пенсію за віком
на пільгових умовах;
— відповідність робіт, виконуваних працівниками, яким
за результатом атестації підтверджено право на пенсію за
віком на пільгових умовах, роботам, зазначеним у відповідних розділах довідників кваліфікаційних характеристик
професій та посад працівників.
Нагадаємо, що правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони та гігієни праці. Періодичність
проведення атестації робочих місць визначається в колективному договорі установи, але атестація має проводитися не рідше
ніж раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Служба зайнятості запроваджує
новітні сервіси для пошуку кандидатів
Державна служба зайнятості України (далі — ДСЗ)
запроваджує у своїй роботі нові сучасні сервіси — допомогу у складанні відеорезюме та співбесіди онлайн.
У ДСЗ відзначили, що роботодавець за таким резюме
може побачити реальну людину, а співбесіди онлайн дозволяють суттєво економити час та кошти при підборі спеціалістів. «У рамках реформи ми включаємо у робочий процес
нові технології. Поступово, практично по всіх центрах зайнятості країни наші фахівці запровадять послугу з допомоги у складанні відеорезюме й організації онлайн-
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співбесід. Це в рази підвищує нашу ефективність», —
підкреслив виконуючий обов’язки голови ДСЗ Валерій
Ярошенко.
Відеорезюме — це короткий ролик, в якому претендент
коротко описує свою навчальну та трудову біографію, професійні досягнення та особисті якості.
Записати відеорезюме та проводити онлайн-співбесіди
незабаром можна буде в усіх центрах зайнятості. Наразі активно нові технології в роботу впроваджують Донецька, Миколаївська та Харківська обласні служби зайнятості.
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Переведення на легшу роботу:
підстави та можливі наслідки
для роботодавця
Трапляються випадки, коли працівник, з яким було укладено трудовий договір на
виконання певної роботи в певних умовах, за станом здоров’я, підтвердженим висновком медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК), вже не може виконувати цю роботу. Що ж робити у такому разі? Законодавство передбачає переведення
на легшу роботу. Отож, наразі з’ясуємо підстави для такого переведення та наведемо
алгоритм кадрових дій у цій ситуації.

Якщо працівникові
рекомендована легша робота
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Трапляється, що працівник, працевлаштувавшись на певне робоче місце, з часом, через зміни у стані його здоров’я, вже не може виконувати передбачені трудовим договором обов’язки.
У такому разі постає питання про переведення
працівника на легшу роботу.
Порядок переведення працівників на легшу
роботу за станом здоров’я встановлено у ч. 1
ст. 170 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), згідно з якою роботодавець повинен перевести працівників, які потребують
надання легшої роботи, за їхньою згодою, на
таку роботу відповідно до медичного висновку
тимчасово або без обмеження строку.
Переведення, передбачене ст. 170 КЗпП, здійснюється на користь працівників з метою охорони їхнього здоров’я. До категорії легких робіт
належать роботи, що не вимагають систематичного фізичного напруження.
Спеціальними законами встановлюються
особливості правового регулювання тимчасових переведень працівників на іншу роботу за
станом здоров’я.
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Зауважимо, що роботодавець не має права
відмовити працівникові у переведенні на
легшу роботу через відсутність вакантного
робочого місця (див. Додаток).
Висновок про необхідність тимчасового переведення на іншу роботу видають лікар або комісія лікарів лікувального закладу за місцем проживання чи роботи працівника (ч. 1 ст. 69 Основ
законодавства України про охорону здоров’я від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII), оскільки вони
діють як органи медико-соціальної експертизи,
висновки яких є обов’язковими для роботодавців.
Право давати висновки про необхідність
переведення працівника на іншу роботу надано МСЕК. Такі ж висновки має право давати
лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК),
а якщо така в лікувальному закладі не створена, то висновок дає лікуючий лікар з дозволу
головного лікаря (п. 2.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, далі — Інструкція № 455).

Підстави і умови переведення
Підставою для переведення працівника на
легшу роботу є довідка МСЕК чи ЛКК, а також
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листок непрацездатності із записом про те, що
особа за станом здоров’я потребує переведення
на легшу роботу.
Листок непрацездатності може бути видано
не більше ніж на два місяці від дня переведення
працівника. Така норма міститься у п. 2.13. Інструкції № 455, де зазначено, що ЛКК, а в разі її
відсутності — лікуючий лікар з дозволу головного лікаря, може призначити непрацездатному
внаслідок професійного захворювання, згідно з
постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 р. № 1662 або
захворювання на туберкульоз, тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка непрацездатності терміном до двох місяців, з дотриманням термінів продовження відповідно до
п. 2.2. цієї Інструкції.
Тимчасове переведення на легшу роботу відповідно до медичного висновку дає працівникові право після закінчення тимчасового періоду
повернутися на попереднє місце роботи.

При переведенні за станом здоров’я на легшу
нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення (ч. 2
ст. 170 КЗпП).

Крім того, у ч. 5 ст. 6 Закону України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. №2694-XII
(далі — Закон № 2694), зокрема встановлено,
що при переведенні за станом здоров’я працівника, за його згодою, відповідно до медичного
висновку на легшу роботу роботодавець у разі
потреби повинен встановити для цього працівника скорочений робочий день та організувати
проведення навчання з набуття іншої професії
відповідно до законодавства. При цьому скорочений робочий день має бути встановлено відповідно до ст. 51 КЗпП як скорочений робочий
час з дотриманням однакової щоденної його
тривалості (без застосування підсумованого обліку робочого часу) і з оплатою за повною тарифною ставкою (окладом).
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Слід зауважити, що невиконання роботодавцем обов’язку перевести тимчасово непрацездатного працівника на іншу, легшу роботу має
кваліфікуватися як вимушений прогул. А це, у
свою чергу, дає право працівникові за аналогією
з ч. 2 ст. 235 КЗпП вимагати від роботодавця виплати середнього заробітку за час, протягом
якого працівник не працював у зв’язку з невиконанням роботодавцем обов’язку перевести
його на легшу роботу. Листок непрацездатності
із записом про призначене переведення в цьому
випадку не оплачується.
Відмова роботодавця у переведенні працівника на легшу роботу у зв’язку з відсутністю такої
можливості є неправомірною і не береться до
уваги при вирішенні індивідуальних трудових
спорів.

Відмова працівника
Відмова працівника від тимчасового переведення без його згоди на іншу роботу не може
кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни. Разом з тим такий працівник за станом
здоров’я не може виконувати свої трудові функції, отже, виявляється його невідповідність роботі (посаді), передбаченій трудовим договором. У такому разі допустимим є звільнення з
роботи на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП з дотриманням передбачених законодавством норм.
Так, відповідно до ст. 43 КЗпП розірвати трудовий договір з підстав, передбачених п. 2 ст. 40
КЗпП, можна лише за попередньою згодою профспілкового органу, первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

При звільненні на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП роботодавець повинен виплатити працівникові вихідну допомогу в розмірі не менше середнього
місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

Допомога по тимчасовій
непрацездатності
У ч. 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
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№ 1105) встановлено, що у разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану
роботу допомога по тимчасовій непрацездатності надається їй у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати (доходу).
Умови виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності визначено у ч. 8 ст. 22 Закону
№ 1105: «У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій
особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи,
але не більш як за два місяці. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за
тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення».

Переведення внаслідок
нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання
Відповідно до ст. 39 Закону № 1105 за згодою
працівника, потерпілого від нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, роботодавець зобов’язаний надати працівникові рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності
відповідних вакансій.
Отже, необхідність тимчасового переведення
потерпілого внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання
на легшу, нижчеоплачувану роботу, її тривалість та характер установлюються ЛКК або
МСЕК. За потерпілим, тимчасово переведеним
на легшу, нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк,
визначений ЛКК, або до встановлення стійкої
втрати професійної працездатності.
Строк тимчасового переведення законодавством не обмежений, але опосередковано
такі обмеження випливають із правил про строки направлення тимчасово непрацездатних
працівників на огляд МСЕК (п. 4.1. Інструкції
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№ 455) та правових норм, які встановлюють порядок визнання громадян інвалідами.
Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк
роботодавець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального страхування
України сплачує потерпілому страхову виплату
в розмірі його середньомісячного заробітку
(ч. 5 ст. 39 Закону № 1105).
Відповідно до ст. 114 КЗпП при переведенні
працівника на іншу постійну нижчеоплачувану
роботу за працівником також зберігається його
попередній середній заробіток протягом двох
тижнів з дня переведення.

Процедура переведення
на легшу роботу
Першим кроком при переведенні працівника
на легшу роботу є визначення посади, яка відповідає рекомендаціям МСЕК і на яку він погоджується перейти. Законодавством не визначено способу й порядку отримання згоди працівника на таке переведення.
Роботодавець або уповноважена ним особа
може запропонувати працівникові дати згоду на
переведення усно або у письмовій формі. Якщо
працівник погоджується на зміну умов праці,
він має написати відповідну заяву (Зразок 1).
При цьому слід врахувати, що таке переведення
згідно з медичними рекомендаціями може бути
як тимчасовим, так і постійним. У заяві працівник зазначає посаду, на яку просить його перевести, і строк такого переведення.
Слід зауважити, що працівник за наявності
відповідних медичних документів має право
відмовитися від запропонованого переведення
на легшу роботу. Відмова працівника від переведення на іншу роботу, призначену лікарем,
не може кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни. У цьому випадку, якщо у процесі роботи роботодавцем буде встановлено
(документально підтверджено) невідповідність
працівника виконуваній роботі (посаді), передбаченій трудовим договором, працівник
може бути звільнений на підставі п. 2 ст. 40
КЗпП, з дотримання встановлених правил розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
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Зразок 1

Голові правління ПАТ «Весна»
Шевченку Д. І.
вантажника центрального складу
Харченка Василя Петровича
Заява
Прошу перевести мене за станом здоров’я з 8 серпня 2016 р. на два місяці вагарем відповідно до довідки ЛКК від 4 серпня 2016 р..
05.08.2016 р.

Харченко

На підставі медичних документів та поданої
працівником заяви відділ кадрів готує проект
наказу про переведення працівника на легшу
роботу. У наказі зазначають посаду, на яку пере-

В. П. Харченко

водять працівника, строк переведення (тимчасово або постійно) та умови оплати (Зразок 2).
Після підписання наказу роботодавцем, його
реєструють у книзі обліку наказів.
Зразок 2

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА»
НАКАЗ
05.08.2016 р.

м. Чернігів

№ 186-п

Про переведення
на легшу роботу
НАКАЗУЮ:
ХАРЧЕНКА Василя Петровича, вантажника центрального складу, перевести з 8 серпня
2016 р. відповідно до довідки ЛКК тимчасово на два місяці вагарем з місячним окладом 3 500
грн. Зберегти Харченку В. П. попередній середній заробіток протягом двох тижнів.
Підстава: 1. Заява Харченка В. П. від 05.08.2016р..
2. Довідка ЛКК від 04.08.2016 р..
Голова правління

Шевченко

Д. І. Шевченко

З наказом ознайомлений:
05.08.2016 р.

Харченко

В. П. Харченко

Працівника слід у триденний строк ознайомити з наказом про переведення під підпис.
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України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України
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У разі тимчасового переведення працівника
на легшу роботу запис до трудової книжки не
вноситься.
Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства
Додаток

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
20 липня 2016 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом громадянина Т. до відокремленого підрозділу «Дніпропетровські магістральні електричні мережі» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»
про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди, за касаційною скаргою громадянина Т. на
рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 31 березня
2015 р. та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 19 січня 2016 р.,
встановила:
У грудні 2014 року громадянин Т. звернувся до суду з позовом до відокремленого підрозділу «Дніпропетровські магістральні електричні мережі» ДП «НЕК «Укренерго», в якому просив визнати незаконним та скасувати наказ від 20 січня 2014 р. № 14-к про припинення з ним
трудового договору; поновити його на посаді водія автотранспортних засобів служби механізації та транспорту; стягнути на його користь з відповідача середньомісячну заробітну
плату за час вимушеного прогулу в розмірі 103 170 грн 70 коп., а також моральну шкоду в
розмірі 30 000 грн.
В обґрунтування вимог позивач зазначав, що з 3 серпня 1998 р. він працював у відповідача
на посаді тракториста 6-го розряду служби механізації і транспорту, з 4 січня 2000 р. переведений на посаду машиніста бульдозера 5-го розряду служби механізації і транспорту, з 18 квітня
2000 р. переведений на посаду водія автомобіля 2-го класу, а з 1 серпня 2002 р. йому присвоєно
перший клас водія. Через шкідливі умови праці останні роки він хворів, що підтверджується
листками непрацездатності, в яких причиною зазначено загальне захворювання.
У жовтні 2013 року він пройшов періодичний медичний огляд у закладі охорони здоров’я
«Клініка медичної академії» Дніпропетровської медичної академії та згідно з довідкою від
7 жовтня 2013 р. його визнано непридатним для роботи за професією водія на період до
встановлення групи інвалідності по профзахворюванню та зазначено, що він може працювати без шкідливих умов праці. На підставі вказаної медичної довідки його не допускали до
роботи, при цьому направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії
(далі — МСЕК) не видали. Наказом від 20 січня 2014 р. його звільнено з роботи у зв’язку із
невідповідністю займаній посаді внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню

№ 16 (124), 15 серпня 2016

9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Додаток. Продовження

даної роботи. При цьому з вакантних посад йому було запропоновано тільки посаду електрика, для якої у нього відсутня кваліфікація.
Рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 31 березня
2015 р. у задоволенні позову відмовлено.
Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 19 січня 2016 р. провадження у
справі закрито.
У касаційній скарзі громадянин Т. просить скасувати рішення суду першої інстанції та
ухвалу апеляційного суду й ухвалити нове рішення про задоволення позову, посилаючись на
неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення вимог процесуального права.
Касаційна скарга підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.
Судами встановлено, що відповідно до наказу від 1 серпня 2002 р. № 96-к громадянинові Т.
присвоєно перший клас водія, що підтверджується копією трудової книжки. Згідно з медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду у відокремленому структурному підрозділі «Клініка медичної академії» Дніпропетровської медичної
академії від 1 квітня 2013 р. позивачу видано медичну довідку про його придатність для роботи за професією водія до 1 вересня 2013 р. з рекомендацією повторного медогляду.
У жовтні 2013 року громадянин Т. пройшов повторний медичний огляд у вищезазначеному закладі охорони здоров’я, за результатами якого видано медичну довідку від 7 жовтня
2013 р. про його непридатність для роботи за професією водія з рекомендацією, що на період до встановлення групи інвалідності, пов’язаної із профзахворюванням, він може працювати без шкідливих умов праці.
Відповідно до наказу директора ВП «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»
від 21 жовтня 2013 р. № 340 «Про недопуск до роботи громадянина Т. водієм автотранспортних засобів», з яким позивача було ознайомлено під підпис, та наказу № 341 «Про результати періодичного медогляду» встановлено допускати громадянина Т. до роботи лише
згідно з рекомендаціями, визначеними у медичній довідці, тобто до роботи без шкідливих
умов праці.
Позивачу було запропоновано вакантні посади, зокрема, електромонтера з обслуговування підстанцій, електрослюсаря з ремонту устаткування розподільчих пристроїв, начальника
служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг, а також заступника начальника служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг, що підтверджується протоколами від
1 листопада та 20 грудня 2013 р., від 20 січня 2014 р..
Згідно з випискою з протоколу засідання профспілкового комітету від 20 січня 2014 р.
№ 52 останнім була надана згода на звільнення громадянина Т. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40
КЗпП України, у зв’язку із виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню цієї роботи (із виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середньомісячного заробітку).
Наказом ВП «Дніпропетровські магістральні електричні мережі» ДП «НЕК «Укренерго» від
20 січня 2014 р. № 14-к у зв’язку із виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок
стану здоров’я громадянина Т. звільнено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.
З наказом про звільнення позивача було ознайомлено особисто під підпис та 20 травня
2014 р. видано йому копію наказу.
Відмовляючи у позові, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний
суд, виходив із того, що відповідачем доведено належними доказами, що внаслідок стану
здоров’я громадянин Т. не може належно виконувати роботу за професією водія, від запропонованих посад він відмовився, тому його звільнення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України
у зв’язку із невідповідністю займаній посаді внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, проведено власником з дотриманням положень чинного трудового
законодавства.
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Проте повністю погодитися з такими висновками судів не можна з огляду на наступне.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений
строк, може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.
У п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про
практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснено, що при розгляді справ про звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП суд може визнати правильним припинення трудового договору в
тому разі, якщо встановить, що воно проведено на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я (стійкого зниження
працездатності) працівник не може належно виконувати покладених на нього трудових
обов’язків чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я або небезпечне для членів
трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо перевести, за його згодою, на іншу роботу.
Не можна визнати законним звільнення з цих підстав лише з мотивів відсутності спеціальної освіти (диплома), якщо відповідно до чинного законодавства наявність її не є
обов’язковою умовою виконання роботи, обумовленої трудовим договором. Проте у випадках, коли згідно з законодавством виконання певної роботи допускається після надання в
установленому порядку спеціального права (водії автомобільного та електротранспорту
тощо), позбавлення цього права може бути підставою для звільнення працівника з мотивів
невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі з додержанням правил ч. 2 ст. 40
КЗпП України.
Згідно з ч. 2 ст. 40 КЗпП України звільнення з підстав, зазначених у п. п. 1, 2 і 6 цієї статті,
допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.
Статтею 170 КЗпП України встановлено, що працівників, які потребують за станом
здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести,
за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.
Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про охорону праці» працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.
Згідно із ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» працівника, який за станом здоров’я
відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен
перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку,
і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання
працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.
З результатів аналізу наведеного вбачається, якщо виникає трудовий спір, то посилання
роботодавця на неможливість перевести на іншу роботу через те, що її нема, чи з інших причин не має братися до уваги, оскільки ні у ст. 170 КЗпП України, ні у Законі України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не пов’язують обов’язок роботодавця із його можливостями щодо переведення працівника на іншу, легшу, роботу. Законодавець виходить із того, що роботодавець завжди має можливість використовувати працю осіб,
які потребують за станом здоров’я переведення на іншу, легшу, роботу.
Судами встановлено, що підставою для звільнення позивача стала довідка від 7 жовтня
2013 р. про непридатність громадянина Т. для роботи за професією водія з рекомендацією,
що на період до встановлення групи інвалідності, пов’язаної із професійним захворюванням,
він може працювати без шкідливих умов праці.
Вирішуючи спір, суди першої та апеляційної інстанцій не дотримались положень статей
212 – 214, 303, 315 ЦПК України, зазначених норм закону та роз’яснень не врахували, фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, належним чином
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не встановили, зокрема, дійшовши висновку про те, що громадянин Т. звільнений з дотримання вимог чинного трудового законодавства, оскільки за станом здоров’я не відповідає
займаній посаді, а від запропонованих відповідачем посад відмовився, на порушення вимог
статей 10, 60, 212 ЦПК України не звернули уваги на те, що вказаною довідкою не встановлено стійкої втрати працездатності позивача, а лише зазначено про непридатність позивача
для роботи на займаній посаді до встановлення групи інвалідності.
Крім того, невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі — це документально підтверджена неможливість продовжувати виконання роботи працівником за
умови, що така робота потребує певної кваліфікації чи стану здоров’я.
Згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 83 (з подальшими змінами та доповненнями), МСЕК Міністерства охорони здоров’я роблять експертизу тривалої або стійкої втрати
працездатності, які в кожному конкретному випадку визначають ступінь і тяжкість порушення функцій організму, можливість інвалідом виконувати роботу за певною професією або
роботу в звичайних чи спеціально створених умовах, за основною професією чи близькою
до неї за кваліфікацією.
Ухвалюючи оскаржувані рішення, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували, що,
виходячи з наведеного, доказами невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній
роботі через стан здоров’я можуть бути відповідні медичні висновки МСЕК, якими працівника визнано інвалідом і йому рекомендовано роботу іншу, ніж та, яку він виконує.
Також суди належним чином не перевірили штатний розпис відповідача, чи були в останнього на момент звільнення громадянина Т. вакантні посади, що відповідали його кваліфікації, оскільки позивач працював на посаді водія автомобіля, а відповідачем було запропоновано йому посади електромонтера з обслуговування підстанцій, електрослюсаря з ремонту
устаткування розподільчих пристроїв, начальника служби діагностики, ізоляції та захисту від
перенапруг та заступника начальника служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг,
для зайняття яких необхідна спеціальна освіта, крім того не з’ясували, чи відповідають запропоновані позивачу посади його стану здоров’я.
Враховуючи, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення
справи, повністю не встановлені, судові рішення не відповідають вимогам ст. 213 ЦПК України щодо законності й обґрунтованості в частині позову громадянина Т. до ДП «НЕК «Укренерго» про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди, зазначені вище порушення призвели
до неправильного вирішення спору в цій частині, що в силу ст. 338 ЦПК України є підставою
для їх скасування із передачею справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.
Керуючись статтями 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу громадянина Т. задовольнити частково.
Рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 31 березня
2015 р. та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 19 січня 2016 р. скасувати,
справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Вимірювання робочого часу
У попередньому номері ми розглянули загальні питання робочого часу, а саме його
регулювання в окремих нормативно-правових актах, структуру й класифікацію. А як
вимірювати цей робочий час та його окремі елементи? І хто саме на підприємстві має
це робити й якими методами та чи будуть ці методи однакові на всіх підприємствах
або ж вибір окремих з них залежатиме від специфіки підприємства? Як бачимо, на
практиці може виникнути багато питань щодо вимірювання робочого часу, для детальної відповіді на які знадобиться цілий посібник. Проте кадровикам, зазвичай,
і не потрібно знати детальні відповіді на всі ці питання, бо для їх вирішення на
підприємстві є вузькоспеціалізовані фахівці з організації виробництва і праці. Але
загальне уявлення про відповідні способи вимірювання робочого часу мати необхідно — вони знадобляться, приміром, для участі у вирішенні можливих трудових спорів, а також під час роботи на невеликих підприємствах з обмеженою чисельністю
персоналу, де застосовуються не дуже складні виробничі технології і до вирішення
певних питань щодо вимірювання робочого часу залучаються саме кадровики.

Методи вивчення
витрат робочого часу
Вивчення (вимірювання) витрат робочого
часу здійснюють за допомогою різних методів,
які можна розділити на дві групи:
— методи безпосереднього спостереження;
— метод моментних спостережень.
До методів безпосереднього спостереження належать:
— хронометраж;
— фотографія робочого дня;
— самофотографія робочого дня;
— фотохронометраж.
Вибір кожного конкретного методу загалом залежить від типу виконуваних робіт,
які, зокрема, розподіляються на такі:
 Ручні роботи — виконуються працівником
вручну, або з використанням найпростішого інструменту, без використання зовнішніх джерел енергії.
 Ручні механізовані роботи — виконуються
безпосередньо працівником за допомогою того
чи іншого механізованого інструменту з використанням джерела енергії (електрифікованого,
пневматичного або гідравлічного інструменту
тощо).
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 Машинно-ручні роботи — вид робіт, при
якому безпосередню дію на предмет праці здійснює машина або механізм, проте всі дії з управління механізмом, переміщенню його і предмету праці здійснюються працівником (наприклад,
обробка деталей на деревообробних верстатах
із ручною подачею, управління автомобілем ).
 Машинні роботи — обробка предмету
праці здійснюється виконавчим механізмом машини, а дії з управління машиною проводяться
вручну або механізовані (машинні роботи також називають механізованими).
 Автоматизовані процеси — вид робіт,
при якому елементи основної роботи автоматизовані повністю, а елементи допоміжної роботи,
пов’язаної з установкою і зняттям оброблюваної
деталі — частково (машини-напівавтомати) або
повністю (машини-автомати). При цьому дії виконавчого механізму машини здійснюються автоматично — під наглядом і контролем з боку
працівника за правильністю і стабільністю настройки машини й поповненням її завантажувальних пристроїв.
 Апаратурні процеси — вид робіт, які проводяться в спеціальних апаратах (судинах, печах,
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ваннах тощо) шляхом дії на предмет теплової,
електричної, або хімічної енергії. При цьому працівник (група працівників) спостерігає за роботою апаратів за допомогою показників відповідних приладів і регулює хід поточних процесів
відповідно до технологічного регламенту (приміром, плавка сталі в електродуговій печі, виробництво дріжджів тощо).
Наприклад, для вивчення робочого часу для
ручних, ручних механізованих і машинно-ручних робіт, які завжди виконуються за безпосередньої участі працівника, і відповідно інтенсивність процесу їх виконання визначається
самим працівником (в межах його фізичних і
розумових можливостей) здебільшого використовуються хронометраж (визначається оперативний час) та фотографія робочого часу
(визначається підготовчо-заключний час, час
обслуговування робочого місця, час регламентованих перерв).
Але для вивчення робочого часу для машинних, автоматизованих і апаратурних процесів
методи спостереження можна застосовувати не
завжди, і в цьому випадку відповідні дані можуть отримуватися, приміром, шляхом прямих
розрахунків за відповідними технологічними
режимами.
Далі розглянемо окремі методи вивчення робочого часу більш детально.

Хронометраж
Хронометраж — це спосіб вивчення витрат
часу на виконання ручних і машинно-ручних
елементів операції, що циклічно повторюються.
Він застосовується для проектування раціонального складу і структури операції, встановлення
їх нормальної тривалості й розробки на цій
основі нормативів, що використовуються при
розрахунку технічно обґрунтованих норм часу.
Хронометраж використовується для перевірки
норм, встановлених розрахунковим шляхом,
переважно в масовому і велико-серійному виробництві, а також контролю рівня виконання
норм часу й коректування цих норм. Крім того,
хронометраж використовується при вивченні
передових методів роботи з метою їх розповсюдження.
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Хронометраж може бути двох типів:
— безперервним (коли вимірюють усі прийоми операції в їх технологічній послідовності
протягом оперативного часу);
— вибірковим (коли протягом часу виконання операції вимірюють лише окремі прийоми
незалежно від їх послідовності, але таким чином, щоб наприкінці була визначена тривалість
усіх прийомів операції).
Що ж до послідовності відповідних дій, то
хронометраж складається з таких етапів:
— підготовка до спостереження;
— спостереження;
— обробка хронометражних спостережень;
— аналіз результатів, підготовка висновків,
встановлення норм і проектування нормативів
оперативного часу.
Підготовка до проведення хронометражного
нагляду включає вибір об’єкта спостереження,
розділення операції на складові елементи, визначення фіксажних точок, встановлення кількості необхідних вимірів, забезпечення відповідних організаційно-технічних умов для роботи на робочому місці. Під фіксажною точкою
мається на увазі момент збігу закінчення останнього руху попереднього прийому (комплексу)
з початком першого руху наступного прийому
операції (наприклад, початок сходу стружки,
початок/закінчення руху механізму, звук включеного двигуна, удар деталі об приймальний лоток тощо). Встановлення фіксажних точок необхідне для правильного вимірювання тривалості
прийомів.
Зауважимо, що для цілей подальшого нормування праці при обрані об’єкта спостереження,
тобто працівника, за роботою якого будуть спостерігати, не доцільно обирати такого, який досягнув максимально високого рівня виробітку,
адже його темп роботи, в подальшому зафіксований у нормах, може виявитися непосильним для
решти працівників. Це неминуче приведе до несправедливості в оплаті праці, тобто зарплата перестане бути стимулом до роботи. Крім того,
існують і відповідні законодавчі обмеження
цього — зокрема, у ч. 4 ст. 85 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) передбачено, що
досягнення високого рівня виробітку продукції
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окремим працівником, бригадою за рахунок застосування з власної ініціативи нових прийомів
праці й передового досвіду, вдосконалення своїми силами робочих місць не є підставою для перегляду норм.
Тому, як об’єкт спостереження бажано вибирати так званого «середньопрогресивного»
працівника, якого можна визначити, пора-

дившись із відповідними профільними установами або скориставшись рекомендаціями
науковців у сфері праці (див. Таблицю 1). Наприклад, якщо середній рівень виробітку всіх
працівників для відповідних робіт складає
105%, то для спостереження слід обирати працівників із рівнем виробітку від 118 до 125 відсотків від норми.
Таблиця 1

Рекомендовані рівні виробітку для вибору об’єкта спостережень
Виконання норми,%
(у середньому) для спостережень
Рекомендований рівень виробітку
для вибору працівника для спостереження

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

від

114

118

123

127

131

136

140

145

150

154

159

163

168

до

121

125

130

135

140

145

150

154

159

164

168

173

178

Необхідне число вимірів встановлюється
для кожного елемента операції й залежить від
потрібної точності даних. Зрозуміло, що роботи, які повторюються, кожного разу виконуються з деякими відмінностями, які викли-

кані суб’єктивними причинами (навіть дуже
старанний працівник не може працювати, як
робот). Тому отримання достатньо достовірних даних потрібно зробити якомога більше
спостережень (Таблиця 2).
Таблиця 2

Рекомендована кількість спостережень
Тривалість операції, хвил.
Тип виробництва

до 1

до 5

до 10

до 20

Приблизна кількість спостережень
Масове

35

20

15

12

Крупносерійне

25

15

12

10

Серійне

—

12

10

8

Дрібносерійне

—

10

8

6

Підготовка до спостереження закінчується занесенням до аркуша спостережень елементів
операції, що вивчається, у технологічній послідовності.
У процесі спостереження вимірюють і фіксують тривалість кожного нормованого елемента операції (руху, прийому або комплексу
прийомів). Для вимірювання тривалості застосовують секундоміри, хронометри і спеціальні
реєстратори часу, пристрої нанесення інфор-
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мації на спеціальні бланки (хронокарти) або
використовують спеціальні комп’ютерні програми.
Результати хронометражу фіксуються наперед підготовленому бланку листа спостережень,
який називають хронометражна карта або хронокарта. Яких-небудь суворих вимог до хронокарти не висувається, головне, аби було зручно
фіксувати необхідну інформацію, а потім — обробляти дані (Таблиця 3).
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Таблиця 3
Приклад хронокарти
ТОВ «ВИРОБНИК»
Зміна: 1

Хронокарта

Цех № 2

Дата: 10 червня 2016

Посада/професія: токар

ПІБ: Іванов І. І.

Верстат: № 1212

Операція
№
з/п

Номер виміру/Час, хвил.
1

2

3

4

5

6

1.

Встановлення деталі на
станок

4:12

4:00

3:18

9:35

4:54

4:12

2.

…

…

…

…

…

…

…

Досить часто в процесі спостережень фіксуються одиничні результати, які істотно відрізняються від інших (наприклад, у Таблиці 3 було
зафіксовано час 9:35 хв). Такі відхилення можуть бути пов’язані з допущеними працівником помилками, порушеннями технологічного
процесу, або помилками самого спостерігача.
З цими даними поводяться так:
— якщо при проведенні дослідження важливо виявити причини відхилень, усі «ексцеси»
фіксуються в спеціальній «Відомості дефектних
вимірів» (або просто на зворотній сторінці хронокарти);
— якщо причини відхилень не важливі, аномальні виміри вважають «дефектними», тому їх
виключають із масиву первинних даних (в бланку — закреслюють, як показано у Таблиці 3).
У результаті хронометражних спостережень по
кожному елементу операції нагромаджуються
зафіксовані дані про тривалість його виконання. Багато разів зафіксована тривалість виконання одного й того ж елемента операції утворює хронометражний ряд. Ці ряди аналізують і
піддають статистичній обробці, у ході якої визначається ступінь стійкості ряду (або його достовірності). Якщо хронометражний ряд виявиться не достатньо стійким, хронометраж по
відповідному елементу операції слід повторити.
Якщо ж ряд визнається стійким — визначається
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середньоарифметична тривалість виконання
елемента операції.
Аналіз результатів спостереження полягає у
виявленні можливості усунення окремих, не викликаних необхідністю, елементів операції, заміни ряду елементів більш раціональними за
часом, у встановленні можливості перекриття
за часом окремих елементів ручної роботи часом роботи устаткування.

Фотографія робочого часу
Фотографією робочого часу (далі — ФРЧ)
називається спосіб дослідження трудового процесу з метою виявлення витрат робочого часу
протягом періоду, що вивчається (зазвичай, зміни). При цьому тут основна увага приділяється
визначенню втрат робочого часу, а також вивченню витрат підготовчо-завершального часу,
часу обслуговування робочого місця й часу, потрібного на відпочинок. ФРЧ здійснюється з метою:
— складання фактичного балансу робочого
часу (зміни) шляхом виявлення всіх його витрат
за цей період, групування їх за категоріями часу
(підготовчо-завершальний, основний, допоміжний час, час перерв тощо);
— виявлення причин втрат і непродуктивних
витрат часу з подальшою розробкою заходів
щодо їх усунення;
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— проектування нормального балансу робочого часу, що передбачає поліпшення використання робочого часу шляхом ліквідації втрат;
— отримання даних, необхідних для нормування підготовчо-завершального часу, часу обслуговування робочого місця й перерв, для складання нормативних таблиць по цим категоріям
часу;
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— визначення числа працівників, потрібних
для обслуговування окремих агрегатів, або числа одиниць устаткування, обслуговуваних одним робітником.
Під час ФРЧ здійснюють спостереження за роботою механізмів і обслуговуючих їх працівників, а також роблять відповідні записи в аркуші
спостережень ФРЧ (Таблиця 4).
Таблиця 4

Приклад аркуша спостережень ФРЧ
ТОВ «МАШИНОБУДІВНИК»

Фотокарта

Зміна: 1
ПІБ.: Коваленко В.В.

Дата: 15.05.2016

Витрати/втрати робочого часу
Початок зміни
Огляд верстату, пробний пуск
Інструктаж майстра
Отримання завдання, креслення,
тех. карти
Отримання інструменту
Отримання заготівки
Встановлення робочих режимів на
верстаті
…

Поточний час
(год: хвил.)
8:00
8:05
8:10

Цех № 3

Посада (професія): токар
Верстат: 19Д35
Кількість
Тривалість (хвил.) Перекривається
деталей
—
5
5

Індекс
ОМ-2
ПЗ-2

8:15

5

ПЗ-1

8:20
8:28

4
8

ПЗ-3
ПЗ-4

8:39

3

ПЗ-7

…

…

Для полегшення обробки результатів спостережень використовують умовні позначення катего-

…

…

…

рій (елементів) часу — індекси, розроблені відповідно до класифікації витрат часу (Таблиця 5).
Таблиця 5

Індексація витрат робочого часу
Категорія витрат
робочого часу
Підготовчозавершальний час

Оперативний час
Основний час

<…>

Індекс витрат
ПЗ

Оп
О

<…>

Елементи категорії витрат робочого часу
Ознайомлення з роботою та кресленнями
Отримання інструктажу
Отримання й огляд інструменту
Огляд матеріалу заготівок
Встановлення і зняття інструменту
Встановлення і зняття пристосувань
Встановлення режиму обробки
Здавання роботи та інструменту
Регулювання устаткування
—
Машинна робота
Машинно-ручна робота
Ручна робота
<…>

Після закінчення спостереження отримані
дані обробляють: складають зведення часу за
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Індекс елементів
ПЗ-1
ПЗ-2
ПЗ-3
ПЗ-4
ПЗ-5
ПЗ-6
ПЗ-7
ПЗ-8
ПЗ-9
—
О-1
О-2
О-3
<…>

категоріями витрат робочого часу; розробляють
організаційно-технічні заходи; проектують
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нормальний баланс робочого часу; систематизують дані, необхідні для складання нормативів
підготовчо-завершального часу, часу на обслуговування робочого місця, часу на відпочинок
тощо.
Ступінь деталізації записів залежить від мети
проведення ФРЧ і від типу виробництва. В умовах одиничного і дрібносерійного виробництва
допускається менша деталізація, ніж у великосерійному й масовому виробництві, де потрібний більш точний аналіз витрат часу. Але завжди детально фіксують усі перерви в роботі з
вказівкою їх причин. Результати ФРЧ для цілей
аналізу групують за категоріями робочого
часу.
Розрізняють такі види ФРЧ:
— індивідуальна, коли об’єктом спостереження є один працівник;
— групова, коли об’єктом спостереження є
група працівників, виконуючих однакові або
різні операції незалежно один від одного;
— маршрутно-групова;
— самофотографія.
При індивідуальній ФРЧ спостерігач вивчає
використовування часу одним працівником протягом зміни або іншого періоду часу. При її проведенні реєстрація здійснюється з точністю до
однієї хвилини. Перевагою цього виду ФРЧ є висока точність одержуваних даних (за видами й
категоріями витрат робочого часу), можливості
виявлення причин і винуватців втрат, що мали
місце. Але інформація про структуру робочого
дня одного працівника, який, знаючи про спостереження, може вільно або мимовільно спотворити істинний стан речей, майже ніщо не
дає для оцінки використовування робочого часу
всіма робітниками певного підрозділу в цілому.
Групова ФРЧ здійснюється у тих випадках,
коли потрібне спостереження за використовуванням змінного фонду робочого часу декількох працівників, які знаходяться на обмеженій території
(верстатників на осяжній для реєстратора ділянці, бригади складальників тощо). Вона забезпечує повне охоплення об’єкта в просторі й більшу
заощадливість збору даних, ніж індивідуальна.
Маршрутно-груповою називається така
ФРЧ, при якій реєстратор переміщається за пев-
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ним маршрутом, фіксуючи використовування
змінного фонду часу групи працівників. Її застосування доцільно для спостереженням за
допоміжними й обслуговуючими робітниками,
що переміщаються в межах закріпленої за ними зони обслуговування. Використовування
маршрутно-групової ФРЧ для нагляду за стаціонарними робочими місцями не має особливого
сенсу, оскільки тут більш ефективним є метод
моментних спостережень.
Суть самофотографії полягає у тому, що
один або декілька працівників самі ж реєструють свої витрати змінного часу. Але для цього
виду характерні такі недоліки, як суб’єктивний
характер спостережень, невисока точність і неповнота отриманої інформації.
Крім того, залежно від техніки проведення
спостережень ФРЧ може бути:
— безперервна, коли виміри часу здійснюють
протягом усього періоду спостережень безперервно;
— переривчаста (маршрутною), при якій виміри часу здійснюють через окремі, порівняно
невеликі проміжки часу; така ФРЧ застосовується для робітників (або бригад), які не
мають постійних робочих місць (наприклад, для
транспортних бригад тощо).
ФРЧ здійснюють у такому порядку:
— підготовка до спостереження, що полягає в
докладному вивченні й описі об’єкта спостереження і виробничої обстановки;
— спостереження у вигляді послідовної реєстрації всіх витрат часу;
— обробка отриманих даних.
У процесі спостереження в аркуші спостереження записуються всі дії виконавця й перерви
в тому порядку, в якому вони фактично відбуваються, а також в окремій графі зазначається
час закінчення спостережуваних елементів робочого часу.
При обробці даних у листі спостережень для
кожного відповідного запису витрат часу зазначається їхній індекс і шляхом віднімання попереднього часу з подальшого визначається величина
витрат. На підставі цих даних складається зведення витрат часу, а потім встановлюється фактичний і нормативний баланс робочого часу.

№ 16 (124), 15 серпня 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Далі проводиться аналіз результатів спостереження: фактичні витрати порівнюються з
нормативними значеннями; визначаються нераціональні витрати і втрати робочого часу; встановлюються їх причини; пропонуються заходи,
що забезпечують усунення недоречних витрат.
У результаті досягається ущільнення робочого
часу, який може бути охарактеризований спеціальним коефіцієнтом ущільнення й коефіцієнтом можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат часу.
Зростання продуктивності праці по кожній
пропозиції, спрямованій на усунення втрат і непродуктивних витрат робочого часу, розраховується за формулою:
Топ. н – Топ.ф
П = ____________________________ 100%
Топ.Ф
де П — продуктивність праці;
Топ. н — нормований (проектований) оперативний час;
Топ. ф — фактичний оперативний час.
Вибір об’єкта спостереження при ФРЧ залежить від поставленої мети. Для обґрунтовування
нормативів підготовчо-завершального часу й
часу на обслуговування робочого місця об’єктами спостереження повинні бути передові робітники, що уміють раціонально використовувати
свій робочий час. Для розробки організаційнотехнічних заходів щодо ліквідації втрат і ущільнення робочого часу використовують дані спостережень за всіма робітниками.

Фотохронометраж
Фотохронометраж є комбінованим методом вивчення витрат змінного часу шляхом спостереження, при якому фіксуються одночасно
всі витрати робочого часу протягом зміни.
При цьому дії працівника, які складають безпосередньо трудову операцію, вивчаються спостерігачем особливо ретельно, а їх тривалість
фіксується, як і при хронометражі, шляхом безперервного запису.
Фотохронометраж застосовується для вивчення витрат часу з тією же метою, що і ФРЧ та
хронометраж.
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Моментні спостереження
Метод моментних спостережень, заснований
на застосуванні теорії ймовірності й математичної статистики до вивчення витрат робочого
часу, полягає в одночасному спостереженні за
великою кількістю об’єктів, стан яких фіксується
періодично, через наперед встановлений інтервал (в окремі моменти часу). Для дослідження
витрат робочого часу за цим методом потрібно
встановити тривалість, інтервал і маршрут спостереження.
Достовірність одержуваних даних визначається необхідною кількістю спостережень,
тобто числом моментів або вимірів, за допомогою спеціальних формул і коефіцієнтів. Для визначення числа моментів спостереження залежно від типу виробництва також розроблені
спеціальні таблиці.
Метод моментних спостережень у порівнянні
із безпосередніми (суцільними) спостереженнями має наступні переваги:
— простота спостережень, низька трудомісткість обробки матеріалів спостережень (за наявності необхідних знань та/або при використанні спеціальних комп’ютерних програм);
— можливість вивчення одним спостерігачем
витрат робочого часу великого числа об’єктів.
До недоліків методу слід віднести відсутність
даних про послідовність окремих видів витрат
робочого часу й число їх повторень.

Професійні спеціалізації
для вимірювання робочого часу
На невеликих підприємствах відповідні роботи з вимірювання робочого часу можуть здійснювати працівники різних професійних категорій, які пройшли відповідну підготовку
(навчання). На великих підприємствах для виконання відповідних робіт залучаються, зазвичай, працівники спеціалізованих професійних
категорій, насамперед різні фахівці з організації
й нормування праці (детальніше про професійні
категорії працівників, на яких можуть покладатися повністю чи частково обов’язки щодо вимірювання і нормування робочого часу, ви можете дізнатися з № 15 (123) газети «Консультант
Кадровика» за поточний рік).
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Крім того, в Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) передбачені й вузькоспеціалізовані
професійні назви робіт для працівників, які безпосередньо організовують і здійснюють відповідні вимірювання робочого часу, наприклад,
— «Хронометражист» (код КП — 3119);
— «Хронометражист на підземних роботах»
(код КП — 3119).
Зокрема, відповідно до кваліфікаційної характеристики, наведеної у випуску 1 «Професії
працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 грудня 2004 р. № 336, «Хронометражист» виконує такі основні завдання та
обов’язки:
— проводить хронометражні спостереження
з метою вивчення витрат часу на виконання окремих елементів операцій технологічного процесу для розроблення нормативів основного й
допоміжного часу, перевірки обґрунтування
норм часу (виробітку), встановлених аналітичнорозрахунковим методом, визначення найбільш
раціонального режиму роботи, вивчення передових методів і прийомів праці;
— вивчає та аналізує трудові процеси, розчленовує операції, які вивчає, на елементи, визначає необхідну кількість спостережень, проводить вимірювання цих елементів і обробляє
отримані дані;
— аналізує результати спостережень і відбирає найбільш раціональні елементи операцій
для включення їх у нормативи часу;
— виявляє втрати робочого часу, з’ясовує причини їх виникнення, готує висновки про необхідні витрати часу;
— бере участь у розробленні нормативних
матеріалів з праці й заходів щодо усунення втрат
робочого часу.

Облік робочого часу
Усі зазначені вимірювання робочого часу використовуються, насамперед, для цілей нормування праці, і їх слід відрізняти від обліку використання робочого часу, який здійснюється,
перш за все, для нарахування заробітної плати,
складання статистичної й податкової звітності.
Зокрема, відповідно до статей 50, 51 та 61 КЗпП
передбачені три види обліку робочого часу:
 Щоденний — застосовується у випадку,
коли працівник має однакову тривалість добової роботи;
 Щотижневий — застосовується у разі, коли
тривалість щоденної роботи може бути неоднаковою, але за тиждень працівник відпрацьовує
встановлену норму робочого часу — 24, 36 год
тощо, але не більше 40 год;
 Підсумований — можна використовувати
на безперервно діючих підприємствах, а також
у випадку виконання окремих видів робіт, де за
умовами виробництва не може додержуватися
встановлена для певної категорії працівників
стабільна щоденна або щотижнева тривалість
робочого часу. Крім того, він також може застосовуватися у випадку використання гнучкого
режиму робочого часу, якого можна впроваджувати за умови забезпечення точного обліку відпрацьованого часу.
Облік робочого часу здійснюється за допомогою спеціального документа — Табеля обліку використання робочого часу, типова форма № П-5
якого затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489
(більш детально про облік робочого часу ви можете дізнатися з № 12 (120) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік).

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви зможете дізнатися про види норм праці та ознайомитися
з практичними прикладами розрахунку на їх основі оптимальної чисельності працівників
для різних підприємств та їх структурних підрозділів
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ПОСТАНОВА
від 22 липня 2016 р. № 448

Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують
на зайняття посад державної служби категорії «А»

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
26 липня 2016 року

Остання редакція:
22 липня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Типові вимоги до осіб, які
претендують на зайняття посад державної служби категорії «А». Зокрема, серед загальних вимог передбачено
наявність загального стажу
роботи не менше семи років
та вільне володіння державною мовою й іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи (нагадаємо,
що відповідно до ст. 12 Статуту Ради Європи наразі таких
мов усього дві — англійська
та французька).

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про державну службу» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу «Загальні вимоги» Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності
з 1 травня 2018 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 448

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А»
Загальні вимоги
1. Освіта — вища; ступінь вищої освіти* — магістр.
2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії):
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не
нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.
3. Володіння мовами:
1) вільне володіння державною мовою;
2) володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.
Спеціальні вимоги
1. Знання законодавства**:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) законодавство, що регулює діяльність відповідного державного органу та/або його
апарату.
2. Професійні знання — відповідно до посади.
3. Наявність лідерських навичок:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно
декілька завдань;
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4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі
людських, фінансових, матеріальних).
5. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
10. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.
____________
Примітки.
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* У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А», здобула вищу освіту
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої
освіти ступеня магістра.
** У разі оголошення конкурсу на зайняття відповідної посади державної служби категорії «А» до спеціальних вимог щодо знання законодавства включається знання Закону України «Про судоустрій і статус суддів» —
для осіб, які претендують на зайняття посад керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду
України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, та Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про соціальний діалог в Україні» — для осіб, які претендують на
зайняття посад голів місцевих держадміністрацій.
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НАКАЗ
від 13 червня 2016 р. № 646

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2016 р. за № 903/29033

Видавник:
Міністерство соціальної політики України

Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців
органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)
Набув чинності:
15 липня 2016 року

Остання редакція:
13 червня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів,
їхніх апаратів (секретаріатів),
в якому встановлено порядок
визначення розмірів, нарахування та виплати премій держслужбовцям, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В».
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Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про державну
службу», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), що додається.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про
державну службу», крім пунктів 6 і 7 розділу I Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів), затвердженого цим наказом, які набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно абзацом четвертим частини третьої статті 50 і частиною шостою
статті 52 Закону України «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
Голова Національного
агентства України
з питань державної служби
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Голова СПО
об’єднань профспілок

А. Рева

Р. Качур

К. Ващенко

О. Мірошниченко
Г. Осовий
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики
України
від 13 червня 2016 р. № 646
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2016 р. за № 903/29033

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання державних службовців органів державної влади,
інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)
I. Загальні положення
1. Це Типове положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну
службу» і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів) (далі — державний орган), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».
2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності,
якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені
завдання.
3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.
Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник державної служби у державному органі залежно від особливостей виконання функцій і завдань державного органу.
4. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником державної
служби в державному органі відповідно до затвердженого ним положення про преміювання, розробленого згідно з цим Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
5. Розмір премії державного службовця встановлюється керівником державної служби в державному органі шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які
може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду
його посадового окладу за рік.
7. Фонд преміювання державного органу встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу преміювання проводиться в
межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог
чинного законодавства.
II. Порядок визначення розміру премії державним службовцям державного органу
1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному органі визначається у положенні про преміювання відповідного державного органу.
2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його
особистого внеску в загальний результат роботи державного органу з урахуванням таких критеріїв:
1) ініціативність у роботі;
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2) якість виконання завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою
інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного службовця;
3) терміновість виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).
3. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами
щорічного оцінювання.
Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців відповідного державного органу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного
оцінювання в поточному році.
4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством
виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна
премія державним службовцям не нараховується.
III. Порядок нарахування та виплати премій
1. Бухгалтерська служба відповідного державного органу щомісяця або щокварталу
розраховує фонд преміювання державного органу в розрізі кожного самостійного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників.
2. Керівники самостійних структурних підрозділів відповідного державного органу або
особи, які їх замінюють, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою, готують обґрунтоване подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії
кожному державному службовцю з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників
державних службовців.
3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності
визначається відповідним державним органом самостійно в межах фонду преміювання
державного органу.
4. Місячна премія державним службовцям державного органу виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія — не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу,
за який проводиться преміювання.
Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не
пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок
щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у
якому провадиться оцінювання службової діяльності.

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці
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Р О З’ Я С Н Е Н Н Я
від 26 липня 2016 р. № 15-р/з

Видавник:

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів роботи
на посадах, віднесених до посад службовців
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року
№ 889-VIII «Про державну службу» Нацдержслужба роз’яснює.
Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон). Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання
додаткової оплачуваної відпустки.

Національне агентство
України з питань
державної служби

Остання редакція:
26 липня 2016 року

Найсуттєвіше:
Крім того, пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим
Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.
Стаж державної служби до набрання чинності Законом обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 травня 1994 р. № 283 (далі — Порядок), та додатка до нього.

У цьому Роз’ясненні розглянуто питання зарахування до
стажу державної служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців
(зокрема, щодо порядку обчислення стажу держслужби
для встановлення надбавки
за вислугу років).

Пунктом 3 Порядку передбачено, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього,
якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.
Просуванням по службі вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду
державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені в пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 року № 758» для
службовців, які після прийняття цієї постанови, тобто після 8 червня 1995 року, при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, визначені у статті 25 Закону України
від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049, а за період роботи на
посадах державних службовців — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 1994 р. № 283.
Згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283
надбавка за вислугу років виплачувалася у розмірах, установлених частиною п’ятою статті
33 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», відповідно до
якої надбавка за вислугу років виплачувалася державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної
служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20,
понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.
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Водночас статтею 50 Закону встановлено, що заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього
державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного
службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою
державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення).
Відповідно до статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на
рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
Отже, до 1 травня 2016 року та після 1 травня 2016 року порядок встановлення надбавки за вислугу років державним службовцям різний.
У зв’язку з цим відповідні періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до
стажу державної служби, зокрема для встановлення надбавки за вислугу років, якщо просування по
службі відбулося після 8 червня 1995 року.

Голова
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ЛИСТ
від 13 липня 2016 р. № 12-5013/16

Про надання роз’яснення (щодо штатного розпису державної установи,
нарахування заробітної плати працівникам та суддівської винагороди)
ДСА України за результатами проведеного семінару, що відбувся 25 – 26 травня 2016 року
за участю головних бухгалтерів бюджетних установ, у зв’язку з численними телефонними запитами та з метою врегулювання проблемних питань, які виникають у процесі реалізації з
1 травня 2016 року Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі —
Закон № 889), надає в межах повноважень роз’яснення щодо наступних питань.
1. Штатний розпис державної установи з 01.05.2016 р. з урахуванням Закону № 889
У зв’язку з набранням з 01.05.2016 р. чинності Законом № 889 та постановами Кабінету
Міністрів України, які регулюють оплату праці працівників державних органів (від 06.04.2016 р.
№ 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з
обслуговування, у 2016 році», від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», від 05.05.2016 р. № 323 «Про умови оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах»), усі державні органи мають розробити новий
штатний розпис.
Виходячи з норм частини четвертої статті 3 Закону № 889 та відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 271 «Про затвердження критеріїв
визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування», зокрема, державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або
кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, на територію одного або кількох районів,
міст обласного значення, у місячний строк мали розробити відповідно до затверджених цією
постановою критеріїв та подати відповідним територіальним органам Національного агентства з питань державної служби (далі — Нацдержслужба) для затвердження переліки посад
працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — Перелік).
Після отримання затвердженого Нацдержслужбою Переліку слід в установленому порядку подати на затвердження сформований штатний розпис з 01.05.2016 р. з копією Переліку. Затверджений штатний розпис вводиться в дію наказом відповідної установи.
З моменту введення в дію штатного розпису в більшості працівників відбудеться зміна
істотних умов оплати праці, а саме:
— зменшення заробітної плати (без урахування премій);
— зміна статусу державного службовця на працівника, який виконує функції з обслуговування, чи працівника патронатної служби.
Частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) встановлено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов
праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну
істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення
або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування
посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
У частині четвертій статті 97 КЗпП зазначено, що власник або уповноважений ним орган
чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань
оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними
договорами.
Крім того, статтею 103 КЗпП встановлено, що про нові або зміну діючих умов оплати
праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
При цьому слід звернути увагу, що зміна істотних умов державної служби визначена
статтею 43 Закону № 889. Відповідно до частини четвертої згаданої статті про зміну істотних
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умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
Отже, працівників, у яких відбулася зміна істотних умов оплати праці (зазначені вище), потрібно письмово
повідомити про запровадження цих змін. Таке повідомлення відбувається з моменту видання наказу про введення в дію штатного розпису. Фактично змінювати умови оплати праці конкретному працівнику потрібно
після спливу двохмісячного терміну / 60 календарних днів від дати його повідомлення про згадані зміни або
раніше, якщо працівник погодиться на ці зміни, про що має подати відповідну заяву.
До спливу двохмісячного строку / 60 календарних днів від дати ознайомлення працівника з повідомленням
про зміну істотних умов оплати праці або меншого строку, якщо працівник погодиться на нові умови раніше та
подасть відповідну заяву, за таким працівником зберігаються всі умови та гарантії, встановлені до 01.05.2016 р.
(оплата праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» тощо).
2. Порядок нарахування заробітної плати працівникам з 01.05.2016 р.
у зв’язку з набранням чинності Законом № 889
Наводимо декілька прикладів нарахування заробітної плати з 01.05.2016.
1) Зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів.
До такої категорії працівників відносяться ті, у кого не тільки змінилася структура заробітної плати, а й відбулося підвищення посадових окладів (працівники (державні службовці) ДСА України та її територіальних
управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та окремі працівники апаратів судів).
Для зазначених працівників з 01.05.2016 р. будуть застосовуватися нові умови оплати праці, визначені Законом № 889 та новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема, постановами Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», від
06.04.2016 р. № 289 «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям». Враховуючи вимоги частини четвертої статті 43 Закону № 889, повідомлення про зміну істотних умов
державної служби (в частині оплати праці) таким працівникам не надається.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та
органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної
плати виключається з розрахункового періоду.
Тобто для розрахунку відпускних період розпочинається з 01.05.2016 р.. Приклад такого розрахунку наведено в
спільному листі Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства фінансів України від 04.04.2006 р.
№ 2300/0/14-06/13-15 та № 31-18040-02-5/6826.
Визначення поняття «зміна структури заробітної плати» наведено в листі Міністерства праці та соціальної
політики України від 07.09.2009 р. № 538/13/84-09.
Додатково слід звернути увагу, що відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Порядку № 100 у разі коли
зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається
середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення
середньої заробітної плати проводиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами
оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.
Тобто необхідно провести перерахунок відпускних, нарахованих у квітні 2016 року, за період з 01.05.2016 р.
за умови, що такий перерахунок не призведе до зменшення нарахованої суми відпускних.
2) Зменшення окладу і, як результат, загальної суми нарахованої заробітної плати (працівники апаратів
судів) та зміна статусу державного службовця на працівника, який виконує функції з обслуговування, чи працівника патронатної служби.
Як зазначалося вище, з моменту видання наказу про введення в дію штатного розпису таких працівників
необхідно повідомити про зміну істотних умов праці та упродовж двох місяців / 60 календарних днів від дати
повідомлення про згадані зміни або меншого строку, якщо працівник погодиться на ці зміни (про що подав
відповідну заяву), за ними зберігаються всі умови та гарантії, встановлені до 01.05.2016 р.. Протягом такого перехідного періоду новий(а)/черговий(а) ранг державного службовця не присвоюється та надбавка за
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вислугу років за Законом № 889 не встановлюється, оскільки працівник не погоджується на нові умови
оплати праці.
Розрахунок відпускних таким працівникам має здійснюватися на загальних підставах згідно з Порядком
№ 100 за останні 12 місяців, що передують події. При цьому слід застосовувати коригуючий коефіцієнт згідно
з пунктом 10 Порядку № 100 з урахуванням підвищення посадових окладів, яке відбувалось у періоді, що
братиметься до розрахунку.
Матеріальна допомога для оздоровлення до щорічної відпустки, до моменту переходу на нові умови, у цей
період має надаватися відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів» у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати
працівника.
Слід відмітити, що відповідно до статті 57 Закону № 889 державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
3) Щодо встановлення стимулюючих та інших виплат.
З моменту переходу на нові умови оплати праці до державних службовців можуть застосовуватися норми
абзаців сьомого та восьмого пункту 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889, згідно з якими керівники державної служби мають право у разі зменшення, у зв’язку з установленням нових умов оплати праці,
розміру заробітної плати (без премії) в окремих державних службовців на час роботи на займаній посаді виплачувати в межах видатків, передбачених на оплату праці, різницю між заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати праці (без премії), та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.
При цьому керівники державної служби протягом двох років з дня набрання чинності Законом № 889 у
межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 умови оплати праці працівників
органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), державних підприємств, установ
та організацій, органів влади Автономної Республіки Крим, які на день набрання чинності цим Законом є державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються
Кабінетом Міністрів України і не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.
Тобто ця норма застосовується лише до працівників, які з набранням чинності Законом № 889 втратять статус
державного службовця й відповідно набудуть статусу працівника, який виконує функції з обслуговування, чи
працівників патронатної служби.
Так як порядок розрахунку заробітної плати, яка не може бути зменшена, законодавчо не визначений, то
Державна судова адміністрація України рекомендує застосовувати такий самий порядок як і для державних
службовців, тобто розраховану різницю між заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати
праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці. За базову величину такої
заробітної плати слід взяти нараховану заробітну плату за квітень місяць 2016 року, розраховану за повністю
відпрацьований місяць (без урахування стимулюючих виплат).
4) Виплата інших надбавок державним службовцям з 01.05.2016 р..
Частиною другою статті 50 Закону № 889 визначено, що заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної
служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення).
Норми актів Кабінету Міністрів України, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Законом № 889, не застосовуються з моменту надання згоди працівника на нові умови
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оплати праці відповідно до статей 32, 97, 103 КЗпП та статті 43 Закону № 889 або спливу двохмісячного
строку / 60 календарних днів від дати ознайомлення працівника з повідомленням про зміну істотних умов
оплати праці.
Отже, саме з моменту встановлення нових умов оплати праці виплата надбавок за почесне звання, за знання
та використання в роботі іноземної мови, доплати за науковий ступінь, за ведення військового обліку тощо
припиняється.
Що стосується виплати компенсації державним службовцям доплати за роботу в умовах режимних обмежень, то згідно зі статтею 30 Закону України «Про державну таємницю» передбачено, що у разі коли за умовами
своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю,
йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р.
№ 414, визначено види, розміри і порядок надання компенсації працівникам органів законодавчої, виконавчої
та судової влади, органів прокуратури та інших органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять
державну таємницю.
Отже, зважаючи на те, що надання компенсації за роботу в умовах режимних обмежень передбачено саме
Законом України «Про державну таємницю», а Законом № 889 не передбачено будь-яких обмежень щодо застосувань згаданого Закону, Державна судова адміністрація України вважає правомірним застосування норм
Законом України «Про державну таємницю».
3. Оплата праці мобілізованому працівнику
Відповідно до частини четвертої статті 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, які були призвані під
час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом,
але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток в
установі, організації, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
При розрахунку середнього заробітку мобілізованому працівнику застосовуються норми абзацу третього
пункту 2 Порядку № 100, відповідно до якого середньомісячна заробітна плата має обчислюватися виходячи з
виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата, тобто
з фактично нарахованих і сплачених виплат, з яких утримано податки, внески та збори відповідно до чинного
законодавства.
При цьому слід звернути увагу, що з метою недопущення зниження середньої заробітної плати, у зв’язку з
підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок, окладів пунктом 10 вищезазначеного
Порядку № 100 передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві,
в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних
договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
У випадках, коли підвищення окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (у тому числі мобілізованому працівнику), такий заробіток коригується на коефіцієнт підвищення
за дні збереження середньої заробітної плати, які припадають з дня підвищення окладів (роз’яснення ДСА
України від 01.02.2016 р. № 11-682/16 в цій частині не застосовувати).
У разі, якщо мобілізований працівник без перерви продовжує військову службу за контрактом, то для розрахунку середньої заробітної плати розрахунковий період залишається той самий.
Довідково повідомляємо, що роз’яснення по оплаті праці мобілізованим працівникам наведено в листі Міністерства соціальної політики України від 11.01.2016 р. № 11/13/84-16.
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4. Чи правомірно нараховувати суддівську винагороду за весь період перебування судді
у відпустці та виплачувати за 3 дні до її настання, якщо це не відпускні, а суддівська винагорода?
Відповідно до статті 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
Отже, у період відпустки судді йому виплачується винагорода в розрахунку на кількість робочих днів перебування судді у відпустці протягом місяця, в якому суддя знаходився у відпустці.
Водночас зазначений Закон не містить норм щодо порядку (терміну) виплати суддівської винагороди під час
перебування судді у відпустці.
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України статус суддів, складовими якого є
матеріальне та соціально-побутове забезпечення суддів, визначається виключно законами України.
Це кореспондується з положеннями частини третьої статті 8 Закону України «Про оплату праці», згідно з
якими умови, розмір оплати праці суддів визначаються законом.
Відповідно до частини четвертої статті 115 КЗпП та частини першої статті 21 Закону України «Про відпустки»
заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку
відпустки.
Оскільки дія КЗпП та вказаного Закону в частині строку виплати суддівської винагороди за час відпусток не
суперечить Закону України «Про судоустрій і статус суддів», то можна застосовувати відповідну норму КЗпП та
Закону України «Про відпустки».
5. Щодо помічників суддів
Відповідно до частини першої статті 92 Закону № 889 посади помічників суддів належать до посад патронатної служби.
Помічник судді, як вже зазначалось, письмово повідомляється про зміну істотних умов праці у зв’язку з
переведенням до патронатної служби. Відповідно до частини четвертої статті 92 Закону № 889 на працівників
патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39 1, 41 – 43 1, 49 2 КЗпП.
Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам визначено Законом України «Про відпустки». При цьому невикористана частина відпусток працівникам патронатної служби,
які на день набрання чинності Законом № 889 були державними службовцями, надається відповідно до норм
законодавства, яке діяло до 01.05.2016 р..
На період попередження зазначеної категорії працівників (до спливу двохмісячного строку / 60 календарних
днів від дати ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов оплати праці або меншого строку, якщо
помічник погодиться на нові умови раніше та подав відповідну заяву) оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, повинні бути за ними збережені
відповідно до законодавства, що діяло до 01.05.2016 р..
Враховуючи, що порядок добору помічників суддів, визначений статтею 154 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», не змінювався, відсутні підстави для подання суддів відносно помічників, які обіймали ці посади станом на 01.05.2016 р..
Додатково звертаємо увагу, що:
відповідно до статті 13 Закону центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної служби, зокрема, надає роз’яснення з питань застосування Закону № 889
та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби. На офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби (http://www.guds.gov.ua) у розділі «Роз’яснення» розміщено низку
роз’яснень з питань застосування Закону № 889 та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, у тому числі щодо присвоєння рангів;
для використання в роботі видано накази ДСА України від 04.07.2016 р. № 131 «Про затвердження Положення про облікову політику» та № 132 «Про організацію бухгалтерського обліку», які можна знайти на офіційному веб-порталі «Судова влада України» у розділі «Нормативно-правова база»;
наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 р. № 646 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30.06.2016 р. № 903/29033) затверджено Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів).
Голова Державної
судової Адміністрації України
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Кадровик це має знати,
щоб усе контролювати
Наразі ми розглянемо ситуації, з якими можуть стикатися як кадровики (тоді вирішення відповідних питань, зазвичай, призводить до непорозумінь з бухгалтерами), так і бухгалтери по заробітній платі, на яких покладаються обов’язки ведення
кадрового обліку за відсутності в штаті підприємства посади інспектора з кадрів (а
в цьому випадку це вже загрожує конфліктом із «самим собою» — адже, виявляється, що з погляду кадровика слід було б діяти одним чином, натомість як
бухгалтерське мислення вперто проти цього заперечує). Насправді, усе вирішується
досить легко — потрібно лише не зосереджуватися на такому звичному протистоянні між кадровиками та бухгалтерами, а просто бути обізнаними з основними
положеннями трудового законодавства, з якими доводиться стикатися у повсякденній роботі.

«Відміна» відпустки
Для початку розглянемо досить поширену на
практиці ситуацію: працівник пішов у відпустку
і, як належить, йому за три дні до її початку було
виплачено «відпускні». У перший же день відпустки він повідомив, що захворів і відкрив листок непрацездатності. Бухгалтерія заявила, що
не хоче робити перерахунок «відпускних», якщо
відпустка буде ним продовжуватися чи переноситися, і вимагає «відмінити» відпустку.
Звісно, у даному випадку вимоги бухгалтерії
неправомірні, а аргументи — непереконливі.
Скасувати наказ про відпустку можна лише
у разі, якщо його було видано неправомірно
та/або з порушеннями трудового законодавства — наприклад, через помилку відділу кадрів,
порушення графіка відпусток тощо, чого у наведеному випадку немає. Тому за таких обставин
можна вести мову тільки або про перенесення
відпустки на інший період, або про її продовження відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504). І рішення про таке перенесення або продовження приймає працівник.
Відкликання працівника з відпустки також
неможливе, оскільки воно відповідно до ч. 3 ст. 12
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Закону № 504 допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків,
простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог ч. 1 ст. 12 Закону
№ 504 (основна безперервна частина щорічної
відпустки має становити не менше 14 календарних днів) та в інших випадках, передбачених законодавством. Рішення про відкликання працівника з відпустки приймає керівник підприємства.
Крім того, бухгалтерії має бути відомо, що у
разі продовження відпустки через тимчасову
непрацездатність сума «відпускних» не підлягає перерахунку — адже після закінчення
тимчасової непрацездатності працівник «догулює» невикористані дні відпустки. І ці дні відпустки додатково не оплачуються, оскільки вони
вже були оплачені перед виходом працівника у
відпустку.
Натомість «відпускні» підлягають перерахунку в разі перенесення невикористаної через
тимчасову непрацездатність частини відпустки
на інший період. У такому разі змінюється розрахунковий період і тому по-новому визначається
середня зарплата для оплати часу відпустки.
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Після надання листка непрацездатності та
його оплати вносяться виправлення у звітність
по єдиному соціальному внеску (далі — ЄСВ) незалежно від того, яке рішення прийме працівник
(про продовження чи перенесення відпустки).
«Відпускні» є об’єктом оподаткування ЄСВ і якщо
вони були виплачені до початку відпустки, то
вони мають бути включені до звітності з ЄСВ у
місяці їх виплати. При цьому якщо відпустка припадає на два суміжні місяці (так звана «перехідна
відпустка»), то сума «відпускних» у звітності з
ЄСВ відображається з розбивкою по місяцях.
Таким чином, якщо й вести мову про «вигоди» для бухгалтерії у цій ситуації, то максимум,
на що вона може розраховувати — це попросити
відділ кадрів «націлити» працівника на продовження, а не перенесення відпустки (тоді не бухгалтерії не доведеться робити перерахунок «відпускних»).

Заява про надання
«декретної» відпустки
Інший, також досить поширений, приклад:
працівниця завагітніла, оформила листок непрацездатності, але надала його за тиждень перед пологами і повідомила, що йде у відпустку у
зв’язку з вагітністю та пологами. У відділі кадрів
оформили наказ про надання відпустки і передали листок непрацездатності комісії із соціального страхування, яка прийняла рішення щодо
його оплати з дати надання відпустки. Бухгалтерія документи для оплати прийняла, але вимагає, щоб їй надали також копію заяви від працівниці про те, що вона хоче йти у відпустку пізніше,
аби мати підтвердження для визначення розрахункового періоду.
У даному випадку бухгалтерії для оплати
часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами достатньо наказу про надання відпустки, рішення комісії із соціального страхування та листка непрацездатності.
Згідно зі ст. 17 Закону № 504, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами надається на
підставі медичного висновку тривалістю:
— до пологів — 70 календарних днів;
— після пологів — 56 календарних днів (70
календарних днів — у разі народження двох і
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більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
З огляду на це, усталеною є практика, що:
— якщо жінка має намір йти у відпустку у
зв’язку з вагітністю та пологами у визначений
термін, то заява про надання відпустки може не
надаватися (для надання відпустки достатньо
листка непрацездатності та наказу);
— якщо жінка має намір йти у відпустку пізніше терміну, визначеного у листку непрацездатності, то про бажану дату початку відпустки
вона має повідомити роботодавця, зазвичай, подавши заяву про надання відпустки. Жінка може
повідомити про бажану дату початку відпустки
й усно, але для уникнення непорозумінь краще
все ж таки затребувати заяву.
За будь-яких обставин, наявність/відсутність заяви про бажану дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також
наказу про надання такої відпустки і рішення
про її оплату не є підставою для визначення
розрахункового періоду.
У разі, якщо жінка йде у відпустку у зв’язку з
вагітністю та пологами пізніше терміну, вказаного у листку непрацездатності, то розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата, все одно є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним
місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (п. 25 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266), а не місяцю,
що передує місяцю початку відпустки.
Тому за бажанням відділ кадрів може задовольнити прохання бухгалтерії і надати копію
заяви працівниці (звісно, якщо така заява взагалі була подана), але це зайве.

Максимальний строк відрядження
Черговий приклад: підприємство направляє
працівника у закордонне відрядження на три
місяці. Бухгалтерія відмовляється оплачувати
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всі дні відрядження, мотивуючи своє рішення
тим, що строк закордонного відрядження не
може перевищувати 60 днів. І тільки якщо б
йшлося про будівельно-монтажні роботи, то
строк відрядження міг би бути довшим.
Дійсно, у п. 1 розділу ІІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція
№ 59), вказано, що відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу (розпорядження)
керівника підприємства після затвердження технічного завдання, в якому визначаються мета
виїзду, завдання та очікувані результати відрядження, строк, умови перебування за кордоном
(у разі поїздки за запрошенням подається його
копія з перекладом), і кошторису витрат. Строк
відрядження визначається керівником, але не
може перевищувати 60 календарних днів, за винятком випадків, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р.
№ 98 (далі — Постанова № 98).
Аналогічно визначено і максимальний строк
відрядження по Україні — строк відрядження
визначається керівником, але не може перевищувати 30 календарних днів, за винятком випадків, передбачених Постановою № 98 (п. 1
розділу ІІ Інструкції № 59).
Але багато хто з бухгалтерів госпрозрахункових
підприємств забуває, що Інструкція № 59 та Постанова № 98 поширюються лише на органи
державної влади, підприємства, установи та
організації, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Можливо, однією з причин цього є
той факт, що податкові роз’яснення з питань відображення витрат у податковому обліку, оподаткування доходів працівників тощо в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної
фіскальної служби України містять посилання на
норми Інструкції № 59, але не завжди мають застереження, що госпрозрахункові підприємства
повинні розробити локальні акти з питань відряджень (інструкцію, положення тощо) і ними керуватися під час вирішення відповідних питань.
Саме в локальних актах підприємства, насамперед, у колективному чи трудовому договорі,
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мають бути обов’язково визначені максимальні
строки відрядження. Чому обов’язково? Справа
в тому, що максимальний строк відрядження
нормами трудового законодавства (Кодексом
законів про працю України (далі — КЗпП), Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР тощо) не встановлений.
А у ч. 3 ст. 32 КЗпП до істотних умов праці віднесено, зокрема, систему та розміри оплати праці,
пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад.
Час перебування працівника у відрядженні
цілком охоплюється поняттям «режим роботи»,
а тому строк відрядження слід вважати істотною умовою трудового договору і він має бути
закріплений або у локальному акті підприємства, або визначений безпосередньо у письмовому трудовому договорі з відповідним працівником (наприклад, якщо підприємство невелике й завчасно відомо, що направлятися у
відрядження будуть лише кілька конкретних
працівників).
Адже може статися й так, що працівник влаштувався на роботу, а його через день-два направляють у відрядження на півроку у відокремлений підрозділ в іншу область. Працівник може
й не погодитися, а чи буде тут порушення з боку
роботодавця?
Тому в нашому випадку кадровикам не варто
хвилюватися, що бухгалтерія відмовляється
оплачувати час відрядження, але все ж таки не
завадить зайвий раз перевірити, чи визначено
локальними актами підприємства максимальний строк відрядження як по Україні, так і за
кордон. І якщо ні — то варто внести доповнення
до локальних актів щодо строків відрядження.

Відпустка «з … по …»
А от наступна ситуація дещо відрізняється від
попередніх — адже вона не лише викликає у кадровика бажання нарешті навчити бухгалтерію
виконувати вимоги трудового законодавства, а
змушує задуматися, що ж робити (при цьому не
лише кадровика, а й бухгалтера, оскільки він
також, зазвичай, не знає, як діяти за нижчеописаних обставин).
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Працівник написав заяву про надання йому
відпустки з 16 по 26 серпня 2016 року. Коли кадровик почав готувати наказ про надання відпустки, виникло питання: працівник хоче 11
днів відпустки чи 10? Це зацікавило і бухгалтера, оскільки йдеться про оплату часу відпустки
за середнім заробітком.
Дійсно, випадок, з яким стикнулися кадровик
і бухгалтер, цікавий, але не надто складний. І в
майбутньому схожих ситуацій можна уникнути,
просто провівши з працівниками роз’яснювальну роботу щодо правил написання заяви
про надання відпустки.
Так, Законом № 504 тривалість відпусток визначається у календарних днях. Наприклад, щорічна основна відпустка надається працівникам
тривалістю не менше як 24 календарних дні за
відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору. При цьому
щорічну відпустку на прохання працівника може
бути поділено на частини будь-якої тривалості
за умови, що основна безперервна її частина
становитиме не менше 14 календарних днів.

Святкові та неробочі дні, встановлені у ст. 73
КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, не враховуються (ч. 2 ст. 5 Закону № 504).

Тому працівникам слід пояснити необхідність
вказувати у заявах про надання відпусток конкретну кількість днів відпустки, що вони хочуть
отримати: 14, 11, 10 тощо, зазначаючи при цьому бажану дату початку відпустки. А от кінцеву
дату відпустки вказувати не потрібно — кадровик, готуючи відповідний наказ, сам повідомить
її працівникові.
Та повернемося до нашої ситуації: скільки
днів відпустки надавати працівнику 11 чи 10?
У заяві кількість днів не вказана, але з її змісту очевидно, що працівник хоче, щоб останнім
днем відпустки було 26 серпня 2016 року. Оскільки святкові та неробочі дні (а 24 серпня є свят-
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ковим днем) під час визначення тривалості щорічних відпусток не враховуються, то працівнику
слід надати і оплатити 10 календарних днів відпустки. За рахунок одного святкового дня (24
серпня) відпустка, яка розпочинається 16 серпня «розтягнеться» по 26 серпня.

Відкликання з відпустки
Працівнику було надано відпустку з 11 липня
по 4 серпня тривалістю 25 календарних днів та
виплачено «відпускні». Наказом по підприємству його відкликано з відпустки з 26 липня. Невикористана частина відпустки — 10 календарних днів. У наказі про відкликання з відпуски
сказано «оплатити час роботи з урахуванням
суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки». Бухгалтерія просить
уточнити в наказі, чи утримувати з працівника
виплачену суму відпускних.
У даному випадку в наказі щодо оплати часу
роботи вжито формулювання відповідно до ч. 3
ст. 12 Закону № 504. У ній сказано, що «у разі
відкликання працівника з відпустки його працю
оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки».
Порядок застосування цієї норми роз’яснено
у листі Міністерства праці та соціальної політики України від 9 червня 2004 р. № 18-311-1, зокрема, якщо працівника було відкликано зі щорічної відпустки, бухгалтер повинен провести
перерахунок «відпускних» — із заробітної плати, яка буде нарахована працівникові після відкликання з відпустки, необхідно утримати суму
середнього заробітку за невикористані дні відпустки.
Наприклад, якщо тривалість відпустки 24 календарні дні, сума середнього заробітку за час
щорічної відпустки становить 2 400 грн і працівником було використано лише 14 календарних
днів, сума середнього заробітку за невикористані дні відпустки становитиме 1 000 грн (2 400 грн ÷
÷ 24 к. дн. — 10 к. дн.). Це означає, що працівникові має бути нарахована зарплата за відпрацьований час як звичайно, а після цього утримано суму «відпускних», нарахованих за ці дні. Як
наслідок, суму «відпускних» в касу працівник
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вносити не повинен. Відбувається нібито зарахування заборгованостей.
Таким чином, можна обійтися і без внесення
змін до наказу про відкликання з відпустки в
частині щодо оплати часу роботи.

Місячна норма робочого часу
Раніше працівники працювали з понеділка по
п’ятницю по 8 годин. Згодом режим роботи було
змінено і тепер працівники з понеділка по четвер працюють 8 годин 15 хв, а у п’ятницю — 7
годин. Таким чином, нормальна тривалість робочого часу працівників не перевищує 40 годин
на тиждень, як і раніше. Але бухгалтерія в одному місяці нараховує працівникам більше зарплати, а в інші менше, що пояснює тим, що відпрацьований працівниками за місяць час є
більше або менше місячної норми робочого
часу. Наприклад, у липні працівникам нараховано зарплату за 167 відпрацьованих годин, а мали
нарахувати за 168 годин, а листопаді зарплату
буде нараховано за 176,5 годин. Чому виникають такі відхилення?
Насправді відхилень немає. А якщо вони й є,
то напевне тому, що бухгалтерія в програму по
нарахуванню заробітної плати заклала норму
тривалості робочого часу на 2016 рік з огляду на
лист Міністерства соціальної політики України
від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13. Пояснимо, в чому помилка.
У листі сказано, що у ньому наведено приклад
розрахунку норми тривалості робочого часу на
2016 рік, розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості
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часу роботи за день впродовж робочого тижня та
відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
А абзацом вище у листі читаємо, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути
різною залежно від того, який робочий тиждень
установлений на підприємстві (п’ятиденний чи
шестиденний), яка тривалість щоденної роботи,
коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і
73 КЗпП.
У нашому ж випадку тривалість часу роботи
протягом тижня різна — працівники з понеділка
по четвер працюють 8 годин 15 хв, а у п’ятницю —
7 годин. Тому хоча норма тривалості робочого
часу за тиждень дотримана — 40 годин, але протягом року в межах місяців вона буде відрізнятися від тої, що наведена у листі Міністерства
соціальної політики України. І коли підприємство змінило тривалість роботи протягом днів
тижня, слід було змінити і норму тривалості робочого часу на рік, в т. ч. місячну календарну
норму, яка використовується для розрахунків з
оплати праці при поденному обліку робочого
часу. Це означає, що норма тривалості робочого
часу, наприклад, у липні має бути не 168 годин,
а 167 годин і тоді жодних «відхилень» не буде.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Крадіжки серед персоналу:
виявлення та профілактика
Проблема дрібних крадіжок співробітників не є рідкістю — вона виникає на багатьох підприємствах і для її вирішення існують ефективні заходи, які бажано почати застосовувати якомога раніше, з першого ж виявлення такого неприємного
випадку. Звісно, для запобігання цьому злодійству кожен керівник використовує
свої прийоми — хтось прагне посилити контроль над працівниками, хтось намагається про це просто не думати, інші мають «своїх» людей серед персоналу, які
стежать за роботою інших зсередини і надають інформацію керівництву. Деякі
намагаються приймати на роботу тільки через знайомих, сподіваючись, що особисті контакти сильніші, ніж бажання збагатитися за рахунок підприємства. Отож,
спробуємо поглянути на проблему дрібних крадіжок з різних сторін, виявити можливі причини таких злодіянь та, головне, з’ясувати як же їх уникнути.

Види «крадіжок»
Крадіжка дрібниць є надзвичайно поширеним явищем і, загалом, вже банальною проблемою серед як виробничих, так і офісних працівників.
Але щоб зрозуміти, як боротися з крадіжками
на робочому місці, насамперед, необхідно визначитися, з чим же саме треба боротися. Бо злодійство, якщо відволіктися від моральної його
суті, є процес різнорідний, який породжується
різними мотивами і отримує можливість здійснення в різних умовах. Перш за все, зверніть
увагу, що у даному матеріалі ми розглядатимемо крадіжку не просто як таємне викрадення
чужого майна відповідно до Кримінального кодексу України, а й як певні шахрайські дії, що
призводять до матеріальних втрат підприємства. Утім, давайте про все по черзі.
Найпоширеніший вид — звичайна крадіжка, привласнення собі чужої власності без відома власника: наприклад, крадіжка грошей у колег, мобільних телефонів тощо. При цьому
крадеться все: від олівців і скріпок з робочого
столу до їжі з холодильника.
Але якщо на винесення канцтоварів більшості співробітників та й, будемо відвертими, керів-
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ництву, просто начхати, то пропажа особистих
речей стає трагедією для цілого підрозділу. Це
одночасно і віддаляє колег один від одного («а
може це саме він у мене вкрав»), і зближує тих
людей, які хоч трохи впевнені в чесності сусіда
(«будемо боротися разом проти злодіїв»).
Зауважимо, що найчастіше страждає саме жіноча частина колективу. Це стосується верхнього одягу і предметів жіночого туалету, а часті
зникнення грошей у жінок обумовлені ще й тим,
що вони, на відміну від чоловіків, не носять гаманці з собою в кишенях брюк або піджаків, а
залишають їх в сумках, на столах та інших доступних місцях.
Другим за поширеністю (але не за розміром
можливого збитку для підприємства) видом злодійства є так зване «завідоме кредитування» —
відпуск товарів з відстрочкою платежу свідомо
ненадійним покупцям. Товар відпускається підприємству чи фізичній особі, яка свідомо затримує платіж і таким чином «кредитується» за рахунок постачальника. За часів гіперінфляції за
своїми наслідками для постраждалої сторони
таке «кредитування» майже рівнозначно крадіжці — можна уявити, що означає оплатити недешевий товар через півроку, якщо інфляція до-
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сягає близько 10 – 15% на місяць. У будь-якому
випадку, до такого «кредитування» є причетним
працівник відділу збуту підприємства-постачальника, який отримує за це певну «винагороду»
від отримувача товару.
Ще один вид — нечесна закупівля чи збут.
Для підприємств, які продають свої вироби, вже
звичайною справою стала виплата грошових коштів закупівельному агенту або менеджеру із
збуту для його стимуляції. Іноді це виплата певного відсотка з обсягу закупівлі або збуту, і тоді
така операція носить юридичний характер. Але
досить часто застосовують і нелегальний спосіб:
просто передають готівкові кошти за товар без
будь-яких підтверджень цьому, а тому є можливість таким чином щось покласти собі в кишеню і, наприклад, у секретаря, який займається
закупівлею канцтоварів, і у працівників, які
займаються виробництвом продукції шляхом
реалізації необлікованої або «бракованої» продукції від постачальника на виробниче підприємство. За таких обставин матеріальний
збиток може бути як незначним (зрозуміло, що
кілька кулькових ручок не стануть надзвичайною втратою для підприємства), так і істотним
(якщо на виробництві не налагоджений облік і
контроль сировини або виробленої продукції,
то, зрозуміло, що у разі збуту начебто бракованих партій товару мова може йти про досить
великі суми).
Також на виробництві дуже поширеними є й
такі злодії, як «несуни». Це люди, які привласнюють собі частину сировини, продуктів або навіть устаткування підприємств, на якому працюють. Психологія таких людей проста:
оцінюючи розміри підприємства, вони резонно
вважають, що зникнення, наприклад, однієї –
двох банок тушонки просто ніхто не помітить.
І це насправді так. Кілька «несунів», загалом, не
здатні принести величезного збитку великому
підприємству. Але проблема стає куди серйозніше, якщо спостерігається масовість цього явища.
Також досить поширеним є й метод «заробітку» грошей за рахунок прихованого використання ресурсів підприємства — наприклад,
майстри з ремонту побутової, комп’ютерної, ав-
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томобільної та іншої техніки досить часто надають клієнтові додаткові послуги про що, звісно, жодним чином не повідомляють роботодавця.
Навіть кондуктора у наземному транспорті та
водії в маршрутках не упускають можливості
провезти частину пасажирів за рахунок підприємства, але на користь власній кишені.
Останнім часом також звичним стає і «шпигунство» — продаж конфіденційної інформації
підприємствам-конкурентам. Зазвичай, мета
шпигуна — це технології виробництва, комерційні стратегії, клієнтська база, нововведення,
плани і поточна фінансова ситуація підприємства. Також мають попит і відомості про цінних
працівників. Звісно, усі види крадіжок потрібно
припиняти якомога швидше, але для шпигунства це особливо важливо, бо при «професійному» підході та налагоджених зв’язках це загрожує підприємству просто банкрутством.

Причини та психологічні чинники
Звісно, метою будь-якого виду крадіжки є
отримання матеріальної вигоди, проте одного
бажання замало — злодія спонукає до певних
дій не лише це, а й можливість здійснити крадіжку, приховати її та уникнути покарання.
А причиною поєднання усіх цих чинників на одному підприємстві, зазвичай, є:
— відсутність або недостатність заходів контролю, що дозволяють попередити/виявити крадіжку;
— неможливість або нездатність оцінити
якість виконаної роботи;
— відсутність трудової дисципліни, порушення принципу невідворотності покарання;
— наявність у зловмисника більшої інформації, ніж у керівництва.
Є й окремі типи бізнесу, для яких труднощі
через внутрішні крадіжки особливо актуальні —
це клуби, ресторани, магазини та інші заклади,
де багато співробітників мають відкритий доступ до грошей або інших матеріальних цінностей, які можуть вільно привласнити.
Спонукати співробітників на вчинення будьяких видів крадіжок стосовно майна свого роботодавця можуть абсолютно різні мотиви та особисті якості, зокрема:
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 Жадібність. Такий тип людей просто схильний до крадіжок на підприємстві — для них характерні вузькогрупові егоїстичні інтереси, що
реалізуються через обман та отримання незаслужених винагород. При цьому виробляється
певний тип психологічного захисту — прикриття протизаконних махінацій «інтересами справи», «службовим обов’язком» тощо. Розкрадання товарів, які здійснюються працівниками
підприємства, у багатьох випадках поєднуються
й з іншими злочинами — хабарництвом, обманом покупців, випуском недоброякісної продукції, підробкою і шахрайством. Характерний активний пошук все нових і нових можливостей
для злочинно-корисливих дій. До того ж підвищення заробітної плати на такий тип людей взагалі не діє, оскільки вони крадуть не тому, що їм
замало заробітку — якою б не була їхня зарплатня, їм все одно хочеться більшого, а якщо є можливість, вони завжди будуть використовувати
ресурси підприємства з урахуванням своїх інтересів. Тому від такого типу людей слід позбавлятися одразу — навряд чи їх вдасться перевиховати.
 Образа на роботодавця. Причини цього
можуть бути будь-які: відмовили у кар’єрному
зростанні чи підвищенні заробітної плати, надали відпустку в «незручний» час тощо. В результаті у деяких людей прокидається жага помсти з
непереборним бажанням завдати «ворогові»
певних збитків. Цікаво, що тут власна матеріальна винагорода має не таке велике значення — головним є, щоб підприємство зазнало
втрат, а отримання від цього ще й певної суми
є просто приємним «додатком».
 Недооцінка керівництвом. Це є певним
різновидом образи на роботодавця, проте якщо
у вищенаведеному випадку мова йшла про надумані образи, то наразі — про реальні, свідомі
чи несвідомі помилки керівництва. Так, буває,
що своїм успіхам підприємство значною мірою
зобов’язане діям конкретного кваліфікованого
працівника (наприклад, якась новітня технологічна розробка, надзвичайно велике та корисне
замовлення тощо). І якщо працівник вчасно не
отримає від керівництва адекватної оцінки,
включаючи форми як матеріального, так і мо-
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рального заохочення, то є загроза, що він або
просто звільниться і, можливо, піде працювати
до конкурентів, або ж організує свій «внутрішній бізнес». І що гірше — невідомо, а тому є надзвичайно важливим вчасно заохочувати своїх
працівників.
 Низька мотивація. Провокує співробітників на крадіжки також низька мотивація до роботи або ж повна відсутність бажання що-небудь
робити. Низька зарплата також «підказує» таке
рішення. Якщо працівник вирішить, що його послуги не винагороджуються належним чином (у
даному випадку байдуже, чи відповідає це дійсності) він може сам «подбати» про свою матеріальну винагороду.
 Повна відсутність контролю. Звісно, коли керівництво взагалі перестає слідкувати за
діяльністю своїх підлеглих, останні відчувають
певну безкарність і дозволяють собі здійснювати незаконні дії. Не варто покладатися на сумління працівників — у найкращому випадку моральні якості не дозволять вчиняти розкрадання
та шахрайство лише половині персоналу, для інших головною завадою буде страх викриття, а
якщо його немає, то й, відповідно, перепони для
злодіянь зникають. Але тут важливо не перебільшити зі ступенем й не сплутати «тримання
руки на пульсі» з тотальним контролем — останній може призвести до масових звільнень.
 Потреба в самоповазі. Напевно, ви здивуєтеся, проте досить значна частка крадіжок
майна роботодавця відбувається з метою відчути
власну значимість. Справа у тому, що підставою
для будь-яких активних дій будь-якої людини (у
тому числі й злодія) є незадоволені потреби.
А іноді крадіжка в того, хто сам їм платить гроші
(тобто в роботодавця) дозволяє людям певного
типу задовольнити своє честолюбство, свої амбіції — вони розглядають таку крадіжку як вдале
придбання та/чи успішну операцію, завдяки
чому відбувається певне самоствердження
(«я розумніший за тих, хто мною керує»). Звісно,
це є вже психологічним відхиленням і такого
працівника все ж таки краще звільнити, але якщо
він є для вас особливо цінним і ви вперше впіймали його «на гарячому» — ще можна спробувати просто відправити до психолога.
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 Внутрішній авантюризм. Це є дещо схожим з попереднім випадком, але головним фактором виступає не самоповага, яку такий тип
людей може, як правило, здобути іншими способами, а прагнення до ризику. Таких людей варто
спробувати використовувати у відповідній роботі — надати їм посаду, пов’язану з тим самим
ризиком (зрозуміло, що далеко не всім потрібна, наприклад, служба охорони, але ж ризик
може бути й фінансовим — скажімо, докладеш
усіх зусиль та підпишеш якийсь суперконтракт,
отримаєш надзвичайно великий відсоток, не
зможеш — буде лише мінімальна заробітна плата, на яку, зрозуміло, в наш час не прожити).
І такі люди будуть вдало працювати — вони використовуватимуть весь свій потенціал не лише
заради грошей, а щоб отримати задоволення від
ризику та, у разі успіху, від морального заохочення.
 Встановлення контакту з конкурентами. Це може бути мотивацією лише для подальшої співпраці з конкурентами шляхом надання
їм таємної інформації свого роботодавця як
«першого внеску». Тобто інформація не продається (як у традиційному шпигунстві, про
який ми вели мову на початку статті), а надається
безоплатно в обмін на пропозицію роботи (звісно, на вигідніших умовах, аніж поточні). До
речі, такий спосіб є досить поширеним у конкурентній боротьбі й цікаво, що у більшості випадків потім робоче місце з обіцяними комфортними умовами роботи працівникові таки не
надається — підприємство-конкурент відмовляє
співробітнику, який вже надав потрібну інформацію, погрожуючи, який у разі, якщо працівник не надаватиме потрібної інформації й надалі, то вони просто оприлюднять компрометуючі
відомості про нього. Зверніть увагу, що якщо
працівник сам розповів про такий випадок, то
не варто поспішати його звільняти — по-перше,
якщо він відмовився від постійної «співпраці» з
конкурентами, це означає, що він ніколи не перейде до них працювати (оскільки він вже був
ними ошуканий), а по-друге — відчуваючи провину перед роботодавцем, ви майже можете
бути впевнені, що ніяких крадіжок з його боку
(будь-якого виду) вже не буде.
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 Банальні борги. Наразі кредити є майже в
кожного, але іноді люди беруть кредити та позики не лише на придбання конкретних речей
на кшталт побутової техніки чи-то для якоїсь події, приміром, весілля, а й взагалі починають
жити невідповідно до своїх доходів — щороку
набирають кредити для відпочинку, не закривши ще попередні, купляють автомобілі в розстрочку тощо. У результаті вони просто звикають жити не тільки на свої зароблені гроші, а
ще й на кредитні, внаслідок чого борги стрімко
набирають оберти і у разі вимоги погашення
кредиту, вони просто не можуть його оплатити.
Якісь поради тут давати важко — з одного боку,
якщо працівник мав певні матеріальні проблеми і брав кредит, скажімо, на лікування, такої
ситуації взагалі можна було уникнути, надавши
йому безпроцентну позику й певним чином за
рахунок цього «прив’язавши» його до свого підприємства (зрозуміло, що поки він її не виплатить, то не змінить місце роботи). З іншого боку,
для людей, які вже звикли до такого «кредитного» стилю життя, навіть погашення їх боргів навряд чи щось змінить — вони лише порадіють та
набиратимуть їх знову, в результаті матимемо,
так званий «біг по колу».
 Нерозуміння меж свого майна. Насправді,
це досить поширена ситуація — у ході роботи
працівники втрачають відчуття межі між своїм
майном та майном роботодавця. Починається
така тенденція «тяганням» з роботи ручок, олівців, паперу, а закінчується, наприклад, винесенням важливої та складної проектної документації, яка містить комерційну таємницю, тільки
тому, що готував цю документацію даний співробітник особисто. Людина просто не зіставляє
свій вчинок з поняттям «крадіжки» — на її думку, вона нічого не крала, оскільки це, начебто, її
майно. На початкових стадіях такої крадіжки
може допомогти роз’яснювальна робота з детальним поясненням, що результат праці належить роботодавцеві, а не виконавцям робіт, а
також поясненням покарання за розкрадання
майна роботодавця.
 Дії в змінених станах свідомості. Це алкогольне та наркотичне сп’яніння, стан афекту
тощо. Утім, у цьому випадку будь-які коментарі
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зайві — якщо людина дозволяє собі перебувати
на роботі у такому стані, то тут вже не важливо,
чи вчиняє вона розкрадання, чи ні, оскільки
працювати за таких обставин вона все одно не
зможе.

«Індикатори» крадіїв
Наразі розглянемо обставини, які допоможуть
вчасно виявити крадіїв на вашому підприємстві. Одразу зауважимо, що найпоширеніший
вид розкрадань — дрібні «звичайні» крадіжки
на кшталт канцелярського приладдя — не пояснюються раціональними причинами і не приносять особливої вигоди. У більшості випадків
вони відбуваються без попередньої підготовки:
людина просто бере те, що «погано лежить», будучи впевненою у своїй безкарності. Звісно,
дрібні розкрадання навряд чи можуть завдати
відчутної матеріальної шкоди підприємству, але
їх небезпека в іншому: розбещення персоналу і
створення почуття безконтрольності, яке призводить до набагато серйозніших негативних
наслідків. А от виявити «дрібних крадіїв» досить
складно — якщо в інших випадках можуть допомогти певні «симптоми», на які слід звертати
увагу, то у цьому разі це можливо, якщо тільки
спіймати людину «на гарячому»: чи-то безпосередньо під час крадіжки або ж на виході з підприємства з, приміром, пачкою паперу, або ж
поставивши приховані відеокамери у кабінетах
(принаймні, на деякий час). Але чи варто це робити, вирішуйте залежно від того, наскільки
часто відбуваються такі неприємні випадки —
наприклад, у разі одноразового «зникнення» тої
ж пачки паперу навряд чи варто встановлювати
відеокамеру, а от коли такі ситуації стають регулярними, краще таки викрити злодія (тим більше, що досить часто ними виявляються не ваші
ж співробітники, а, приміром, прибиральники
чи охоронники офісних центрів, де підприємство орендує приміщення).
А от викрити співробітників, які використовують ресурси підприємства в особистих цілях,
можуть допомогти деякі «індикатори» — приховувати роботу «на свою кишеню» можна лише
тимчасово і як би добре не маскувався «внутрішній підприємець», завжди залишаються сліди
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його діяльності, так само як і ознаки, за якими його можна розпізнати. Отже, розглянемо кілька
головних та додаткових ознак.
 Невиконання прямих обов’язків. Основний показник того, що співробітник в робочий
час починає працювати на себе — це поступове
зниження його продуктивності праці, він починає не справлятися зі своїми обов’язками. Звісно, до цього випадку не належать як ті ситуації,
коли працівник від початку роботи на підприємстві не міг вчасно та якісно виконувати свою
роботу, так і ті, коли на нього покладено надзвичайно великий обсяг робіт чи доручено виконання додаткової роботи. А от якщо працівник став гірше виконувати свою роботу,
перестав справлятися з обсягом робіт, який раніше виконував без проблем, став допускати невиправдані затримки або навіть й зрив строків
виконання, хоча раніше за ним такого не помічалося — це тривожний симптом. Безумовно,
причина може бути іншою, аніж праця в робочий час на себе, але досить часто вона полягає
саме в тому, що у співробітника з’явилися «більш
важливі» справи.
 Зниження інтересу до роботи. Коли всі
думки зайняті «власним бізнесом», у працівників помітно знижується інтерес до основної роботи. Якщо раніше співробітник був комунікабельним й швидко реагував на запитання
керівництва та колег, то його раптова часта «заглибленість» у власні думки свідчить аж ніяк не
про його своєрідні особисті якості, а про те, що
він працює не тільки на вас. І саме з цієї причини він думає про щось інше, а не про ваші виробничі проблеми. Утім, звісно, для впевненості
варто провести відверту бесіду з таким працівником — як варіант, цілком може бути, що причина все ж таки полягає не у сторонній роботі, а
у побутових та сімейних проблемах (можливо,
хвороба когось з близьких або довгий конфлікт
з дружиною чи чоловіком).
 Відсутність на роботі. Повинні насторожувати ситуації, коли співробітник не з’являється
на робочому місці. Звісно, тут маються не короткочасні відсутності на кшталт перекурів чи
походів до найближчого кіоску за морозивом, а
тривалі нез’явлення на роботу протягом 2 – 3
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годин, а подекуди навіть і кількох днів. «Порушники» вигадують при цьому різноманітні виправдання: погане самопочуття, похорони родичів, побутові проблеми на кшталт розбитого
вікна чи лопнутої батареї та й навіть хвороба
улюбленого кота. Вони починають частіше відкривати лікарняні, брати відгули та короткочасні відпустки на один – два дні. Якщо ж робота
таких працівників пов’язана з періодичними виїздами, то він починає постійно спізнюватися,
довго затримуватися в будь-яких поїздках.
 Зайва старанність. До тривожних індикаторів можна віднести й зворотне явище: співробітник раптово став занадто рано приходити на
роботу або ж постійно затримуватися довше за
інших. Але знову ж таки зверніть увагу на додаткові обставини: якщо у працівника збільшився
обсяг робіт, то цілком зрозуміло, що він навряд
чи встигатиме з ним впоратися у звичайний період, так само, якщо у працівника, припустимо,
вільний графік роботи і він може обрати найбільш зручні для себе години роботи (зрозуміло,
що «жайворонки» цілком можуть приходити на
роботу раніше за інших, а «сови» — навпаки,
зранку відсипатимуться, а потім будуть плідно
працювати до 9 – 10 вечора).
 Зростання витрат. Обов’язково зверніть
увагу на цей фактор — раптове та невиправдане
зростання інтернет-трафіку (при цьому часто —
у позаробочий час), збільшення витрат матеріалів, зростання транспортних витрат, якщо вони
оплачуються, є прямим симптомом того, що
працівник або безпосередньо краде майно роботодавця, або виконує за рахунок ресурсів
роботодавця іншу роботу «на стороні».
 Невиправдана допитливість. Ще одна
ознака — коли ваш співробітник задає суто технічні питання, які не мають безпосереднього
відношення до виконуваних ним у даний момент робіт. Звісно, тут також слід бути обережними — цілком можливо, що працівник просто
мріє про кар’єрне зростання й хоче запропонувати якісь новітні технології, аби керівництво
помітило його потенціал.
 Конфіденційні розмови. Ознаки роботи
співробітника на самого себе можна угледіти й
в тому, що частими стають випадки, коли він
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різко припиняє свою роботу за робочим столом
або розмови по телефону, коли до нього підходить хтось із колег. Він починає отримувати
більше особистих дзвінків на мобільний, часто
виходить з телефоном в коридор чи приміщення для куріння. Утім, якщо, наприклад, на вашому підприємстві прийнято не розмовляти у
кабінеті (приміром, для виконання співробітниками їх роботи необхідна тиша або ж навпаки, у кабінеті у зв’язку зі специфікою роботи
весь час шумно), то на цю ознаку можна не
звертати особливої уваги. Проте кожен безпосередній керівник має знати специфіку завдань,
поставлених перед своїми працівниками, і якщо
він помітить, що працівник веде саме ділові телефонні переговори (тобто спілкується зі сторонніми людьми, а не своїми дітьми чи дружиною або чоловіком), які не пов’язані з його
роботою, а тим більше виявить невиправдане
з’явлення незнайомих людей на підприємстві у
компанії свого співробітника, то варто таки
серйозно задуматися: чи не завівся у вас «кріт»,
а незнайомі люди — чи це не сторонні клієнти.
 Незрозуміла поведінка клієнтів. Вам знайома ситуація, коли клієнти хочуть спілкуватися
тільки з одним вашим співробітником? І якщо
той хворіє, вони навідріз відмовляються робити замовлення й хочуть дочекатися його виходу на роботу? Звісно, цей факт можна пояснити і найвищим рівнем обслуговування, який
забезпечує клієнтам ваш працівник. Водночас,
варто таки замислитися: а чи дотримується він
встановленого на підприємстві порядку виконання робіт та їх оплати, чи не користується
обхідними шляхами, щоб, наприклад, не погоджувати замовлення у керівника середньої
ланки?
 Зміни рівня життя. Для виявлення цього
часто достатньо лише уважно придивитися до
своїх співробітників — як вони одягаються, чи
не занадто дорогі у них телефони, на чому приїжджають на роботу, куди ходять і де відпочивають. Люди не схильні маскувати рівень свого
благополуччя, а тому уважному керівникові не
важко помітити раптові зміни й виявити, чи є
між офіційними доходами працівника та його
способом життя значна різниця.
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Виправлення ситуації
та профілактичні заходи
Якщо ж факт крадіжки вже виявлено, то для
запобігання наступним аналогічним випадкам
слід застосувати такі заходи щодо виправлення
ситуації:
— провести внутрішнє розслідування з метою
виявлення винного. Для цього потрібно визначити, в який саме проміжок часу могла статися
крадіжка і хто в цей час міг її здійснити, провести перевірку облікових документів за цей період.
Звісно, знайти винних допоможе й установка на
підприємстві камер відеоспостереження і пристроїв звукозапису;
— якщо винного вдасться достеменно виявити, то цього співробітника потрібно звільнити й
провести інформування решти працівників про
те, що сталася крадіжка, що винуватця виявлено і звільнений саме за злодійство, а також сказати, що такі заходи будуть застосовуватися
і надалі до тих, хто буде викритий у подібних
діяннях.
Необхідно пам’ятати, що вибір злодієм місця
крадіжки визначається, насамперед, доступністю предмета крадіжки, а також можливістю
швидко і непомітно його викрасти. І певну негативну роль тут відіграє безпечність самих потерпілих — як роботодавців, так і працівників
підприємства.
Насправді, набагато легше, аніж потім довго
шукати крадія та боротися з таким явищем як
масові крадіжки, запровадити профілактичні
заходи, зокрема:
— позитивно впливають на зниження рівня
крадіжок встановлення норм витрачання
основних засобів: співробітник, який допустив
перевитрату, відразу ж привертає до себе увагу.
Крім того, норми витрачання дисциплінують
усіх, у тому числі й «законослухняних» працівників. Адже крім умисної крадіжки може бути і
«звичайна» перевитрата, пов’язана з легковажним ставленням співробітників до збереження
матеріальних цінностей, а й в тому і в іншому
випадку підприємство буде нести небажані витрати;
— підприємства, на яких система оплати
праці та депреміювання оформлена докумен44

тально, також мають більше шансів не зіткнутися з крадіжками. Для того, щоб така система
працювала на вас, в ній повинні бути передбачені штрафи за перевитрату і недостачу, які можуть бути як індивідуальними, так і колективними;
— намагайтеся брати на роботу тих, хто
не буде красти ні за яких обставин (для цього
існують спеціально розроблені тести, але такі
люди трапляються набагато рідше, ніж розмір
вашого штатного розпису). Також ніколи не беріть на роботу тих, хто щось вкрав на попередньому місці роботи — для виявлення цього буває достатньо зателефонувати на колишнє місце
роботи вашого потенційного співробітника;
— з’являйтеся частіше самі на роботі та беріть участь в житті кожного структурного
підрозділу підприємства — звичайно, керівникові вищої ланки не дуже кортить час від часу
відвідувати виробничі цехи, але начальник відділу кадрів чи директор з персоналу мають це
періодично робити (інакше не варто дивуватися
розмірам розкрадань на вашому підприємстві);
— розробляйте і впроваджуйте заходи контролю за товарно-матеріальними цінностями (звісно, довіра — це чудово, але все ж таки
краще не спокушати);
— укладіть договір про збереження комерційної таємниці з працівниками підприємства.
Періодичне (щорічне або щоквартальне) нагадування співробітникам про необхідність дотримання певних правил поведінки з оновленням відповідного підпису нагадуватиме працівникам про відповідальність за розголошення,
а тим більше — продаж конфіденційної інформації;
— намагайтеся попереджати ситуації, за
яких ваш працівник або близькі йому люди
можуть опинитися в безвихідному критичному положенні при виникненні гострих життєвих проблем. Профілактика таких ситуацій
(зокрема, боргів) повинна здійснюватися шляхом надання матеріальної, юридичної, психологічної та іншої допомоги. Працівники повинні
бути впевнені, що у разі виникнення в них труднощів, підприємство може надати будь-яку допомогу. Потрібно також не допускати байдужого
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ставлення до прохання і скарг кожного працівника, а при виникненні таких випадків — оперативно і жорстко реагувати на них;
— спробуйте впровадити систему матеріального і морального стимулювання, яка додатково «прив’язуватиме» працівника до вашого
підприємства, оскільки він не зможе отримати
таких додаткових заохочень у конкурентів. Така
система може включати заохочення (бонуси) за
сумлінну працю, дотримання трудової дисципліни і лояльність підприємства. Максимально
застосовуйте нематеріальні системи мотивації,
які найбільш ефективні — ідеологію, особисту
відданість, національні особливості, родинні
зв’язки тощо.
— якщо крадіжки відбуваються регулярно, то
має сенс звільнити лінійного керівника, у відділі якого відбуваються крадіжки: наприклад,
завідуючого складом або керівника відділу закупівель (якщо отримання співробітниками
«відкатів» увійшло в норму), або керівника виробництва, який покриває виконання «лівих»,
обов’язково проінформувавши всіх співробітників про причини звільнення. При прийнятті на
роботу нового керівника, необхідно окремо обговорити з ним питання злодійства і поставити
завдання зі встановлення жорсткішого контролю;
— ввести в практику проведення «пробних
покупок», в ході яких незалежні фахівці (так
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звані «таємні покупці») під виглядом звичайних
клієнтів проведуть контрольні закупівлі з метою
виявлення співробітників, готових піти на розкрадання. Так, «таємний покупець» може запропонувати виконати неофіційне замовлення за
меншу оплату чи відпустити товар без документів з оплатою готівкою.
Крім вищевказаних заходів, також необхідно
застосовувати покарання за вчинення протиправних дій щодо роботодавця й не боятися «виносити сміття з хати», повідомляючи відповідні
органи про всі такі факти й домагатися притягнення винних осіб до відповідальності. Така
профілактика, як показує практика, набагато
продуктивніша, аніж спроби зберегти імідж
підприємства і вирішити проблему «по-тихому»,
бо останнє заохочує інших співробітників на
вчинення аналогічних діянь.
Наприкінці потрібно підкреслити безумовну
важливість в роботі з найманими працівниками
етичних норм. Якщо співробітник чесний і повністю дотримується внутрішніх правил підприємства, то при прийнятті контрзаходів щодо
крадіжок він повинен бути недоторканним,
адже такі люди рідкість й порядних працівників
потрібно цінувати.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

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

В яких випадках замість надання щорічної відпустки працівникові
можна виплатити грошову компенсацію?

Загалом, заміна щорічних відпусток грошовою компенсацією заборонена. У ст. 83 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) та ст. 24
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
перераховано випадки, коли можна отримати
грошову компенсацію за невикористану відпустку:
— звільнення (підстава не має значення);
— переведення на роботу на інше підприємство (у цьому разі грошова компенсація може
бути або виплачена працівникові (адже переведення на інше підприємство передбачає звільнення з попереднього), або, за бажанням працівника, перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник);
— бажання працівника щодо отримання
компенсації за частину відпустки (за умови, що
тривалість наданої йому щорічної основної та
додаткової відпустки становить не менше 24 календарних днів);
— смерть працівника (компенсація виплачується спадкоємцям).
Варіантів отримання грошової компенсації за
невикористані дні відпустки, як бачимо, небагато — на практиці найпоширенішою підставою її
виплати є саме звільнення працівника. Утім, за
певних умов, грошову компенсацію все ж таки
можна виплатити працівникові й під час роботи —
але лише за частину щорічної відпустки.
Так, якщо на підприємстві встановлено колективним договором понад 24 календарних дні
щорічної відпустки (наприклад, 28), то працівник, за бажанням, може отримати грошову компенсацію за ті дні відпустки, що перевищують
24 календарні дні (тобто у нашому випадку — за
4 календарні дні), але лише після фактичного
використання 24 днів щорічної відпустки у поточному робочому році.
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Також і безпосередньо у законодавстві є випадки, коли окремим категоріям працівників передбачено надання більш тривалої відпустки,
аніж мінімальні 24 календарні дні — наприклад,
згідно з ч. 7 ст. 6 Закону № 504, інвалідам І і ІІ
груп надається щорічна відпустка тривалістю 30
календарних днів. У такому випадку працівник
може використати 24 календарних дні відпустки,
а за 6 днів — отримати грошову компенсацію.
Але зверніть увагу, що працівникам віком до
18 років заборонено замінювати грошовою компенсацією всі види відпусток — хоча такі працівники і мають право, відповідно до ч. 8 ст. 6
Закону № 504, на 31 календарний день щорічної
відпустки, неповнолітній працівник повинен всі
ці дні використати (тобто виплатити компенсацію за 7 календарних днів (за дні відпустки, що
перевищують 24 календарні дні) такому працівникові під час його роботи на підприємстві не
можна).
Утім, якщо у Ваших працівників і є право на
отримання грошової компенсації за певну частину щорічної відпустки, пам’ятайте: відповідно до ч. 4 ст. 83 КЗпП та ч. 4 ст. 24 Закону
№ 504 частина щорічної відпустки може
замінюватися грошовою компенсацією
лише за бажанням працівника й тільки його
заява буде підставою для такої заміни — роботодавець не має права вимагати від працівника не використовувати повністю відпустку, нав’язуючи замість її частини грошову
компенсацію. Тобто виявити бажання щодо заміни частини відпустки компенсацією може
лише працівник, а не його роботодавець.
Детальну інформацію про грошову компенсацію за невикористані відпустки Ви можете
знайти у № 13 (121) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік (тематичний номер
«Щорічні відпустки»).
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Чи можна звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового
договору, якщо він захворів і перебуває на лікарняному?
Так, можна.
У ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) міститься заборона на звільнення за ініціативою роботодавця в період
тимчасової непрацездатності працівника (за
винятком звільнення внаслідок нез’явлення на
роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд через тимчасову непрацездатність працівника та у випадку повної ліквідації підприємства).
Але звільнення внаслідок закінчення строку трудового договору не належить до підстав
звільнення за ініціативою роботодавця (це є
звільненням, проведеним за погодженням сторін трудового договору — адже і працівник, і
роботодавець виявили свою згоду на припинення трудових відносин у певний строк тоді,
коли укладали строковий договір), а тому розірвати строковий трудовий договір у зв’язку
із закінченням строку його дії можна й під
час перебування працівника на лікарняному. Аналогічну думку неодноразово висловлювало й Міністерство соціальної політики України, зокрема, в листі «Щодо закінчення строкового трудового договору» від 31 січня 2012 р.
№ 30/13/133-12.
Таким чином, перебування працівника на
лікарняному у зв’язку з його хворобою на момент закінчення строку дії трудового договору не є підставою для продовження трудових
відносин й перенесення дати звільнення.
Навпаки, зверніть увагу, що відповідно до ч. 1
ст. 391 КЗпП у разі, коли після закінчення строку
трудового договору трудові відносини фактично
тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія даного договору вважається продовженою на невизначений строк. А це означає,
що у подальшому звільнити працівника за п. 2
ст. 36 КЗпП (у зв’язку з закінченням строку трудового договору) буде неможливо — роботодавець зможе розірвати трудовий договір за власною ініціативою лише за наявності загальних
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підстав, передбачених трудовим законодавством (статті 40 – 41 КЗпП).
Отже, якщо Ви не бажаєте продовжувати трудові відносини з працівником, то слід не пізніше, ніж в день закінчення строку дії трудового договору, видати наказ про звільнення
працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП — інакше умова про строковий характер трудових відносин втратить чинність й, відповідно, договір
«перетвориться» на безстроковий, а працівник стане постійним.
Водночас, пам’ятайте, що певні категорії працівників мають додаткові гарантії й припинити
з ними навіть строковий трудовий договір можна лише за умови подальшого працевлаштування. Так, у п. 9 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
наголошено, що звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (або понад три роки, але не більше,
ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком у цей період потребує домашнього догляду), одиноких матерів (жінка, яка не перебуває
у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини
якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка,
яка виховує і утримує дитину сама) при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда провадиться з обов’язковим
працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).
Також зверніть увагу, що у разі, коли працівника було звільнено під час хвороби, лікарняний доведеться оплатити повністю — адже
згідно зі ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) cтрахуванню у зв’язку з тимча-совою
втратою працездатності підлягають особи, які
працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях
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незалежно від форм власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та
консульських установах, інших представництвах
нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані
на виборні посади в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування та в інших
органах. Отже, протягом усього періоду перебування у трудових відносинах (включаючи і день
звільнення) працівник є застрахованою особою.
Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону № 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування України (далі — Фонд)
застрахованим особам починаючи з шостого дня
непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медикосоціальною експертною комісією (далі — МСЕК)
інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої осо-

би в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві,
здійснюється за рахунок коштів роботодавця.
Таким чином, працівник, страховий випадок
щодо якого настав до моменту звільнення, є застрахованим, а допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується йому за весь період до
відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи.
Отже, якщо в період хвороби працівника закінчується дія строкового трудового договору,
то Ви можете його звільнити за п. 2 ст. 36
КЗпП, але зобов’язані оплатити перші п’ять
днів його тимчасової непрацездатності, незважаючи на звільнення працівника (починаючи
з шостого дня непрацездатності за весь період до
відновлення працездатності або до встановлення
МСЕК інвалідності допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься Фондом).

Потрібен керівник, який буде контролювати діяльність працівників, які
займаються питаннями управління кадрів. Чи можна у такому випадку
розширити назву посади «Директор» з кодом Класифікатора професій 1210.1.
до «Директора з персоналу»?
Ні, не можна.
Насамперед, зверніть увагу, що у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) немає професійної назви роботи в редакції «Директор» — наразі
у КП міститься понад 30 професійних назв робіт
із застосуванням терміну «директор» з кодом КП
1210.1 (наприклад, «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», «Директор виконавчий», «Директор видавництва» тощо), але
вони належать до класифікаційного угруповання «Керівники підприємств, установ та організацій». Тобто, за прийнятою системою класифікації у даному разі йдеться про посаду першого
(єдиного) керівника підприємства, установи
або організації і, безперечно, запропоноване її
розширювання, відповідно до положень Примітки 2 Додатку В до КП є неможливим.
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Основою для класифікації професійних назв
робіт у КП і відповідного кодування виступають
виконувана особою робота (трудові функції) та
освітньо-кваліфікаційний рівень, необхідний
для її виконання. У Вашому ж випадку йдеться
про назву професії (посади) керівника, за якою
буде організовуватися, наприклад, підбір і розстановка персоналу, підвищення кваліфікації
працівників, можливість використання фінансових важелів впливу на якість їх роботи тощо.
Водночас, у КП є наявною професійна назва
роботи «Директор з управління персоналом» з
кодом 1232 — за описаних обставин це видається
найкращим вирішенням ситуації. Також у КП є
ще декілька професійних назв робіт, які можна
застосувати у даному випадку: «Директор з кадрових питань та побуту» (код КП — 1232), «Начальник відділу підготовки кадрів» (код КП —
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1232), «Менеджер (управитель) з персоналу»
(код КП — 1477.1).
У разі, якщо зазначені професійні назви робіт з тих чи інших причин не відповідають потребам підприємства або ж для Вас вкрай важливо, аби кодування посади було саме 1210.1,
можна, використовуючи Додаток В, розширити
наявні у КП професійні назви робіт з терміном

«директор», але використовуючи при цьому
також похідне слово «заступник»: наприклад,
від професійної назви роботи «Директор підприємства» утворити нову професійну назву
роботи «Заступник директора підприємства з
персоналу». За таких обставин код КП зберігатиметься (тобто у даному випадку він буде саме
1210.1).

Чи обов’язково викладачу, який наразі навчається в аспірантурі,
проходити чергову атестацію або ж він може від неї відмовитися?

Відмовитися не може, але атестацію можна відкласти.
Згідно з Переліком посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 963, посада викладача
належить до педагогічних або до науково-педагогічних посад (залежно від рівня акредитації
навчального закладу). У ч. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту» вказано, що педагогічні працівники підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Наразі
така атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930
(далі — Типове положення № 930).
Так, у пунктах 1.5. та 1.7. Типового положення № 930 встановлено, що атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є
обов’язковою і може бути черговою або позачерговою. Позачергова атестація проводиться
за заявою працівника, а чергова атестація здій-

снюється один раз на п’ять років. Відповідно до
пунктів 3.1. та 3.2. Типового положення № 930,
керівник закладу щорічно до 10 жовтня подає
до атестаційної комісії списки педагогічних
працівників, які підлягають черговій атестації. Атестаційна комісія затверджує ці списки
та визначає графік проведення атестації працівників. З огляду на викладене, згода педагогічного працівника для проходження чергової атестації не потрібна.
Водночас, пунктами 3.20. та 3.21. Типового
положення № 930 передбачено випадки, коли
атестація може бути перенесена або відстрочена. Зокрема, чергова атестація педагогічних
працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах, може бути
відстрочена до закінчення навчання (за їх
згодою), але лише у тому разі, якщо навчання
проводиться за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю.
Таким чином, проведення чергової атестації
Вашому працівникові можна відстрочити, якщо
він навчається в аспірантурі за педагогічним
профілем. В іншому випадку навчання в аспірантурі не є підставою для відстрочення атестації.

Чи може завідувачем дитячого садка працювати особа з повною вищою
педагогічною освітою, але за спеціалізацією «Практичного психолога»?

Це вирішуватиме відповідний орган управління освітою.
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відповідно до Переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 963. Отже, наявність
педагогічної освіти для завідувача ДНЗ обов’язкова. А от якої саме — питання не визначене, оскільки наразі кваліфікаційних вимог
до посад педагогічних працівників ДНЗ, зокрема до завідувача, не існує.
Водночас, у п. 2 ст. 31 Закону України «Про
дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628III (далі — Закон № 2628) вказано, що на посаду керівника ДНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України
та має:
— відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (нагадаємо, що Закон України «Про вищу
освіту» від 7 липня 2014 р. № 1556-XII вже не
передбачає такого рівня як «спеціаліст», але відповідно до його п. 2 «Прикінцевих та перехідних
положень» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта)
прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра);
— стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки;

— організаторські здібності, фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню
професійних обов’язків.
Отже, завідувач ДНЗ повинен мати відповідну
повну вищу педагогічну освіту. А от що мається
на увазі під «відповідною» освітою — не уточнюється. Скоріш за все, мова все ж таки йде про
вищу освіту дошкільного профілю (дошкільну
освіту). Але це лише логічні припущення, оскільки у нормативних документах роз’яснень з цього питання нема.
У будь-якому разі, згідно з частинами 3 і 4
ст. 31 Закону № 2628, керівника та заступника
керівника державного і комунального ДНЗ
призначає на посаду й звільняє з посади відповідний орган управління освітою, а керівника та заступника керівника приватного
ДНЗ — його засновник (власник), але знову ж
таки за погодженням з відповідним органом
управління освітою. Таким чином, остаточне рішення щодо призначення завідувача ДНЗ залишається за керівником управління освітою — саме
він вирішуватиме, чи можна у Вашому випадку
освіту за спеціалізацією «Практичного психолога»
вважати «відповідною» освітою для керівництва
ДНЗ. Напевно, що за таких обставин головну роль
відіграватиме наявність чи відсутність належного
досвіду роботи у сфері дошкільної освіти.

З якого числа починається період, який дає право на щорічну відпустку,
якщо підприємство було перейменовано?
З дня укладення трудового договору з працівником — перейменування підприємства
на це не впливає.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
щорічна відпустка надається працівникам за
відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Перейменування підприємства жодним чином не впливає на трудові відносини з працівниками — працівники продовжують працювати на
тих самих посадах і в тих самих умовах, які діяли
до перейменування. Запис про перейменування
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вноситься тільки до трудових книжок працівників та інших кадрових документів.
Зверніть увагу, що трудовий договір з працівниками продовжується не тільки в разі перейменування підприємства, а й у випадку зміни підпорядкованості, зміни власника, реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). І дата початку робочого року є незмінною — тобто за будь-яких обставин протягом усього часу роботи працівника на певному
підприємстві робочий рік для надання щорічних
відпусток відлічується саме з дня його прийняття на роботу.
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РЕКЛАМА

Важливі дати серпня

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

Вересень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
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 — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин
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2 — День високомобільних десантних військ (встановлено Указом Президента України від 27 липня 2012 р.
№ 457/2012).
4 — День Національної поліції України (встановлено Указом Президента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015). До
речі, дата свята обрана не випадково — саме цього дня у
2015 році був підписаний Президентом України Закон України «Про Національну поліцію».
5 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень
2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату
від 21 липня 2015 р. № 172).
7 — День Повітряних Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю серпня згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 р. № 579/ 2007).
8 — День військ зв’язку (встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000).
14 — День будівельника (щорічно відзначається у другу
неділю серпня згідно з Указом Президента України від
22 липня 1993 р. № 273/93);
— День працівників ветеринарної медицини (щорічно
відзначається у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001).
15 — День археолога (встановлено Указом Президента
України від 6 серпня 2008 р. № 694/2008).
19 — День пасічника (встановлено Указом Президента
України від 15 серпня 1997 р. № 815/97).
23 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і
при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким
встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— День Державного Прапора України (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2004 р.
№ 987/2004).
24 — День незалежності України (святковий день).
27 — День авіації України (щорічно відзначається в
останню суботу серпня згідно з Указом Президента України
від 16 серпня 1993 р. № 305/93).
28 — День шахтаря (щорічно відзначається в останню
неділю серпня згідно з Указом Президента України від
16 серпня 1993 р. № 304/93).
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