ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 17 (125)

Четвер, 1 вересня 2016
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
В КАДРОВІЙ РОБОТІ
Обчислення страхового стажу
Оплата листка непрацездатності
Запис про допомогу по безробіттю
Загальна тривалість щорічних відпусток

4

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
ПРО ЩО ВАРТО ЗНАТИ КАДРОВИКАМ
Дізнайтеся, як правильно розробляти й використовувати норми праці, на
підставі яких на підприємстві здійснюється оперативне планування обсягів виробництва та розрахунок чисельності персоналу, які є особливості у
кожного виду таких норм та які з них краще застосовувати в окремих
випадках....................................................................................................7

ЗМІНА № 5 ДО КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ:
ЛЕГАЛІЗОВАНО НОВІ ПРОФЕСІЇ ІT-ПРАЦІВНИКІВ,
ЛІКАРІВ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
З’ясуйте, які професійні назви робіт було скасовано Зміною № 5, які уточнено та відкориговано, а які внесено вперше — адже кадровики завжди
мають бути в курсі змін та доповнень, що вносяться до Класифікатора
професій...................................................................................................15

ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКОМ: ЯК ЗНАЙТИ
КОМПРОМІС З ПІДЛЕГЛИМИ
Довідайтеся, як зберегти взаєморозуміння з підлеглими у випадку, коли ви
стали керівником своїх колишніх колег, як адаптуватися до керівної посади,
якщо вас запросили на інше підприємство, а також які чинники слід враховувати у разі формування нової команди працівників................................39

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи видається лікарняний, якщо
тимчасова непрацездатність
працівника настала під час його
перебування у відрядженні в іншому місті?
Чи можна на приватному підприємстві виплачувати заробітну
плату раз на місяць, якщо внести
відповідні умови до колективного
договору та положення про оплату
праці?
Приймаємо на роботу тимчасового працівника строком на один
рік — чи можна встановити йому
випробування?
Чи враховується час, відпрацьований держслужбовцем на займаній посаді до набрання чинності
Законом України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII, для присвоєння чергового рангу?
Чи вважається робота студента
денної форми навчання роботою
за сумісництвом?

РЕКЛАМА

Зміст номера
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Проблемні питання в кадровій роботі
Дмитро Кучерак ............................................................................................................. 4
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Правові акценти

Нормування праці на підприємстві: про що варто знати кадровикам
Олександр Клименко ....................................................................................................... 7
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Актуальні питання

Зміна № 5 до Класифікатора професій:
легалізовано нові професії ІT-працівників, лікарів, поліцейських
Олександр Носіков ........................................................................................................... 15
Особливості роботи

Працівники у школах: керівники та вчителі
Сергій Кравцов ................................................................................................................ 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Призначення керівником: як знайти компроміс з підлеглими
Андрій Бутусевич ............................................................................................................ 39
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ................................................................................................... 46
СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ ................................................................................ 49
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ............................................................................................... 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,
посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від
24 червня 2016 р. № 461

№ 17 (125), 1 вересня 2016

21

3

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Проблемні питання в кадровій роботі
Продовжуємо розглядати ситуації, з якими можуть стикатися як кадровики, так і
бухгалтери по заробітній платі, на яких покладаються обов’язки ведення кадрового
обліку за відсутності в штаті підприємства посади інспектора з кадрів. Розглянуті
нами ситуації не є новими — з ними багато хто стикався у повсякденній роботі і,
можливо, знає як їх вирішувати. Але інколи питання ставляться під таким кутом, що
доводиться задуматися, чи не змінилось щось у їх вирішенні, чи не зазнало змін законодавство тощо.

Коли страховий стаж переривається
Ми вже звикли до того, що таке поняття як «безперервний стаж», зокрема трудовий, відходить у
небуття. Тепер призначення пенсії та призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності залежать від страхового стажу (звичайно, трудовий
стаж, набутий до 2001 р., відколи запроваджено
страховий стаж, включається у страховий стаж).
А страховий стаж такої властивості як «безперервність» не має. Працівник, який працював раніше
на одному підприємстві, може «заробити» страховий стаж, скажімо, десять років, звільнитися, не
працювати кілька місяців або років поспіль, а
потім знову працевлаштуватися вже на інше підприємство, і все одно матиме право на оплату
листка непрацездатності у розмірі 100%. І перерва
в роботі цьому не завада. Та останнім часом почастішали запитання, чи правда, що за наявності перерви в роботі листок непрацездатності оплачується
залежно від страхового стражу, набутого після
останнього працевлаштування. Це хибна думка.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV (далі —
Закон № 1105) страховий стаж — це період
(строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею
та роботодавцем або нею страхові внески в
сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок (крім випадків, передбачених абз. 2 ч. 1
ст. 21 Закону № 1105).
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загально-
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обов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження —
у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. До страхового
стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий
працівником за час роботи на умовах трудового
договору (контракту) до набрання чинності
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня
2001 р. № 2240-ІІІ.
Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до
страхового стажу пропорційно, за спеціальною
формулою, визначеною тією ж ст. 21 Закону
№ 1105.
Як бачимо, про жодні перерви у страховому
стажі, його втрату в зв’язку зі звільненням з роботи та наступним початком відліку внаслідок
подальшого працевлаштування, у ст. 21 Закону
№ 1105 не сказано. Тому можна стверджувати,
що страховий стаж — безперервний, хоча й перерва в страховому стажі можлива. І ця перерва
впливає тільки на обчислення середньої зарплати, але не на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності, яка виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в
розмірі від 50 до 100% середньої зарплати.
Перерва у страховому стажі, як зазначалося,
випливає на розмір середньої зарплати. Як
відомо, відповідно до ст. 19 Закону № 1105
застраховані особи, які протягом 12 місяців
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перед настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають
страховий стаж менше шести місяців, мають
право на матеріальне забезпечення відповідно
до цього Закону в таких розмірах:
— допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом у місяці
настання страхового випадку;
— допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище двократного розміру мінімальної
заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку.
Це означає, що якщо у працівника загальний
страховий стаж, скажімо 10 років, але протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку
він, наприклад, не працював більше 8 місяців,
то він має право на допомогу по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100%, але середня
зарплата, з якої обчислюватиметься допомога,
не перевищуватиме мінімальної. Приміром,
якщо оклад такого працівника 5 000 грн і він
хворів 30 днів, то сума допомоги буде не 5 000
грн, а 1 450 грн (умовно).

Записи у трудовій книжці
після центру зайнятості
Особа при працевлаштуванні на підприємство надала трудову книжку, останнім записом
в якій є запис про те, що їй центром зайнятості
скорочено строк виплати допомоги по безробіттю. Знаючи, що якщо є запис про призначення допомоги, то й має бути запис про її припинення, а його немає, інспектор з кадрів постав
перед вибором, чи вносити запис про прийняття на роботу. Чи не станеться так, що потім
центр зайнятості висуне претензії до підприємства, чого працівника прийняли на роботу, адже
у трудовій книжці не було вказано, що припинено виплату допомоги по безробіттю тощо. Спробуємо знайти відповідь на ці запитання.
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У пп. «е» п. 2.19. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58), визначено, що
безробітним особам записи про період одержання допомоги по безробіттю заносяться до
трудової книжки органом державної служби
зайнятості населення. Деталізовано порядок
здійснення цих записів у п. 5 розділу VІ Порядку
надання допомоги по безробіттю, у тому числі її
одноразової виплати для організації безробітним
підприємницької діяльності, затвердженому
наказом Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 р. № 613 (далі — Порядок
№ 613).
Встановлено, що у трудовій книжці за бажанням особи (яка стоїть на обліку — прим. авт.)
посадова особа центру зайнятості робить запис про початок, поновлення, скорочення та
припинення виплати допомоги по безробіттю
у порядку, передбаченому в пп. «е» п. 2.19. Інструкції № 58. У разі припинення виплати допомоги по
безробіттю усі записи, внесені до трудової книжки
особи, засвідчуються особистим підписом посадової особи та печаткою центру зайнятості.
Як бачимо, за бажанням особи запис про початок, поновлення, скорочення та припинення
виплати допомоги у трудову книжку може і не
вноситися. Але якщо було внесено запис про
призначення допомоги, то закономірно, що має
бути й запис про її припинення, засвідчений
належним чином. Проте центри зайнятості
інколи відмовляють у цьому записі і може
статися так, що останнім є або запис про призначення допомоги, або скорочення строку її
виплати. То чи вносити після нього запис про
прийом на роботу?
Відомо, що відповідно до п. 2.4. Інструкції
№ 58 усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну
роботу або звільнення, а також про нагороди та
заохочення вносяться роботодавцем після
видання наказу (розпорядження), але не пізніше
тижневого строку, а в разі звільнення — у день
звільнення і повинні точно відповідати тексту
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наказу (розпорядження). Це означає, що в інспектора відділу кадрів завжди є тиждень часу для
«маневрів» в разі сумнівів щодо внесення запису
до трудової книжки — його не обов’язково робити
в той же момент, коли надійшов відповідний наказ (крім звільнення, звичайно).
Питання відсутності запису про припинення
допомоги має ставитися перед особою при прийнятті на роботу. Крім того, особа має бути свідома
того, що з моменту працевлаштування на роботу
вона знімається з обліку в центрі зайнятості (п. 37
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних
та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198) і виплата допомоги
їй припиняється (п. 1 розділу V Порядку № 613).
Якщо особа порушить правила отримання допомоги, то неправомірно отриману суму доведеться
повернути на вимогу центру зайнятості добровільно або через суд.
Таким чином, якщо на момент працевлаштування особою вжито всіх заходів для врегулювання питання її обліку в центрі зайнятості
та/або отримання нею допомоги і вона таки
подає трудову книжку без запису про припинення допомоги, то протягом тижня з дня видання
наказу про прийняття на роботу інспектор з
кадрів має внести запис про прий-няття на роботу
і за відсутності запису про припинення допомоги
центром зайнятості. Наявність/відсутність
останнього після працевлаштування вже ні на що
не впливає, у т.ч. і на обчислення страхового
стажу, зокрема для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності.

Загальна тривалість відпусток
може бути більше 59 днів

У той же час до п. 22 ч. 1 ст. 20 та п. 1 ч. 1 ст. 21
Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII (далі — Закон № 796) громадяни, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи категорій 1 та 2 мають право на отримання додаткової відпустки із збереженням
заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.
Таким чином, педагогічний працівник —
«чорнобилець» категорії 1 або 2 має право сумарно на 72 календарних днів відпустки на рік.
Це більше ніж дозволено Законом № 504. То
скільки днів такої «чорнобильської» відпустки
надавати: 16 чи 3?
Статті 20 і 21 Закону № 796 визначають перелік компенсацій та пільги для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому відпустка, яка надається працівникам
відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 20 та п. 1 ч. 1 ст. 21
Закону № 796, відноситься до інших видів
відпусток, встановлених законодавством
(ч. 2 ст. 4 Закону № 504), не є щорічною додатковою відпусткою, а визначена як пільга
та компенсація за шкоду, завдану здоров’ю
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На відміну від щорічних відпусток, ця відпустка не пов’язана з робочим процесом і надається
незалежно від часу роботи на підприємстві, тобто для її надання стаж роботи відповідно до ст. 9
Закону № 504 не обчислюється. Вона не подовжується на кількість святкових днів та дні тимчасової непрацездатності, що припадають на
період її використання, не ділиться на частини,
не переноситься на наступний рік, за неї не виплачується грошова компенсація.
Отже, за наявності «чорнобильської» відпустки
тривалістю 16 календарних днів, що надається
відповідно п. 22 ч. 1 ст. 20 та п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону, обмеження, встановлені ст. 10 Закону
№ 504, не застосовуються.

Зі ст. 10 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) відомо, що загальна тривалість
щорічних основної та додаткових відпусток не
може перевищувати 59 календарних днів, а для
працівників, зайнятих на підземних гірничих
роботах, — 69 календарних днів.
Близькими до цього показника є педагогічні
працівники, тривалість основної відпуски яких
становить 56 календарних днів.
(Закінчення — у наступному номері)
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Нормування праці на підприємстві:
про що варто знати кадровикам
Нормування праці є одним із важливих елементів управління, що визначає виробничу потужність як всього підприємства у цілому, так і його окремих структурних підрозділів. На основі відповідних норм праці на підприємстві здійснюється оперативне
планування обсягів виробництва, розрахунок чисельності персоналу, визначаються
розміри оплати праці. На практиці використовуються різні види норм, у тому числі й
норми витрат робочого часу, способи вимірювання якого ми детально розглянули у
попередньому номері. Наразі ж з’ясуємо, як правильно розробляти й використовувати норми праці, які є особливості у кожного виду таких норм та які з них краще
застосовувати в окремих випадках.

Основні види норм праці
Питанням нормування праці присвячено
окрему главу VI Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та главу 5 проекту Трудового кодексу України (далі — ТК). Зокрема у ст. 85
КЗпП перелічені відповідні види норм праці (без
їх визначення), а у ст. 201 ТК наводяться також
їхні визначення:
 Норма виробітку — встановлений обсяг
робіт (кількість одиниць продукції) визначеної якості, що його повинен виконати (виробити) працівник або група працівників відповідної кваліфікації протягом встановленого
робочого часу за певних організаційно-технічних умов;
 Норма часу — витрати робочого часу на
виконання встановленого обсягу робіт (виготовлення одиниці продукції) працівником або
групою працівників відповідної кваліфікації за
певних організаційно-технічних умов;
 Норма обслуговування — кількість знарядь праці, одиниць устаткування, виробничих
та інших потужностей, що їх повинен обслуговувати на робочому місці працівник або група
працівників відповідної кваліфікації протягом
встановленого робочого часу за певних організаційно-технічних умов. Особливою формою
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норми обслуговування є норми управління, що
визначають кількість працівників, підлеглих керівникові;
 Норма чисельності — кількість працівників відповідного професійно-кваліфікаційного
складу, необхідних для виконання визначеного
обсягу робіт (виготовлення одиниці продукції),
виробничих або управлінських функцій протягом установленого робочого часу за певних
організаційно-технічних умов.
Зауважимо, що незалежно від виду норми, що
використовується, у відповідних випадках фактично нормуються витрати робочого часу на
виконання певної роботи (або видів робіт), а
вибір для використання певного виду норм залежить від зручності та простоти використання
відповідного виду норми. Також серед усіх видів
норм норми часу є найбільш зрозумілими, зручними і простими для використання, й тому на
практиці найчастіше використовуються саме
норми часу.
Між з тим у випадку швидкоплинних процесів, що повторюються, використання норм часу
може бути достатньо утрудненим і тому доцільніше використовувати норми виробітку. Наприклад, якщо норма часу на виготовлення певного
виробу складає 0,00025 людино-годин/штуку,
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то набагато легше оперувати більш зручними
нормами виробітку цього виробу з «компактними» цифрами — 4 тис. штук/годину.
У випадку робіт з обслуговування виробництва більш доцільно використовувати норми обслуговування, які фактично є аналогом норми
виробітку. Також у цьому випадку можна використовувати і норми часу, які у цьому разі фактично будуть нормами часу на обслуговування.

Інші види (підвиди) норм праці
Залежно від того, хто саме розробляє та/або
для кого затверджуються норми праці їх можна
розподілити на:
 місцеві — розробляються окремими підприємствами для власного користування (місцеві норми);
 галузеві — розробляються переважно спеціалізованими організаціями (науково-дослідними інститутами, станціями/лабораторіями з
праці тощо) для використання у межах окремих
галузей (сфер, видів діяльності);
 міжгалузеві — також розробляються, як
правило, спеціалізованими організаціями для
використання в економці країни в цілому.
Зазначені організації (або вищі) здійснюють і
затвердження відповідних норм та їх зміну (перегляд).
Кожен із вказаних видів норм має свої переваги та недоліки. З одного боку, галузеві та міжгалузеві норми розробляються, як правило,
більш кваліфікованими і досвідченими фахівцями з нормування, ніж наявні на підприємстві, і
тому вони підходять для більшості підприємств
певної сфери. З іншого боку, зазначені норми не
завжди і не в повному обсязі враховують специфіку окремих підприємств або виробництв, і
тому для них іноді доцільно розробляти місцеві
норми, але, за можливості, з врахуванням і відповідних галузевих, і міжгалузевих норм.
Зауважимо, що переважна більшість норм
розробляється і встановлюється для стабільних
за організаційно-технічними умовами робіт, в
інших же випадках застосовуються (згідно зі
ст. 87 КЗпП):
 Тимчасові норми — встановлюються на
період освоєння тих чи інших робіт за відсут-
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ністю затверджених нормативних матеріалів
для нормування праці;
 Одноразові норми — встановлюються на
окремі роботи, які носять одиничний характер
(позапланові, аварійні).
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 85 КЗпП в
умовах колективних форм організації та оплати
праці можуть застосовуватися також укрупнені
і комплексні норми.

Вимоги законодавства щодо
запровадження норм праці
Під час розроблення, зміни і запровадження
на практиці усіх видів норм слід дотримуватися
відповідних вимог законодавства. Зокрема,
згідно з відповідними статтями КЗпП, норми
праці:
 встановлюються для працівників на невизначений строк відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва
і праці (ч.1 ст. 85, ч. 1 ст. 87);
 діють до моменту їх перегляду в зв’язку
зі зміною умов, на які вони були розраховані
(ч. 1 ст. 87);
 підлягають обов’язковій заміні новими в
міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці
(ч. 3 ст. 85);
 не переглядаються на підставі досягнення
високого рівня виробітку продукції окремим
працівником, бригадою за рахунок застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і
передового досвіду, вдосконалення своїми силами робочих місць (ч. 4 ст. 85);
 погоджуються виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) під час їх запровадження,
заміни і перегляду роботодавцем (ч. 1 ст. 86);
 повідомляються працівникам (у разі запровадження нових і зміні чинних норм) роботодавцем (з роз’ясненням причин і умов запровадження) не пізніш як за один місяць до запровадження (ч. 3 ст. 86).
Крім того, відповідно до ст. 88 КЗпП, при розробленні норм виробітку (часу, обслуговування)
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слід виходити з нормальних умов праці, якими
вважаються:
— справний стан машин, верстатів і пристроїв;
— належна якість матеріалів та інструментів,
необхідних для виконання роботи, і їхнє вчасне
подання;
— вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення;
— своєчасне забезпечення технічною документацією;
— здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне
освітлення, опалення, вентиляція, усунення
шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я робітників тощо).
Зауважимо, що законодавство про працю не обмежує права підприємства періодично проводити
перевірки для визначення відповідності діючих на
ньому норм їх фактичним організаційно-технічним умовам, виявлення помилкових норм тощо.
При цьому підприємство самостійно встановлює
періодичність (необхідність) таких перевірок на
основі власної думки щодо поточної ситуації на
підприємстві, динаміки розвитку підприємства,
зміни організаційних можливостей тощо.
Також в Україні на цей час розроблена і видана значна кількість міжгалузевих і галузевих
норми праці на різні види робіт і для різних категорій персоналу, наприклад:
— Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються економістами з праці;
— Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються у бібліотеках;
— Типові норми часу на переклад і переробку
науково-технічної літератури та документації;
— Укрупнені типові норми часу на роботи з
ремонту металорізального устаткування (за видами ремонту);
— Міжгалузеві нормативи часу на консервацію та пакувальні роботи;
— Міжгалузеві нормативи часу на ручне дугове зварювання. Одиничне і серійне виробництво тощо.
Використання цих норм позбавляє підприємства необхідності самостійно проводити трудо-
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місткі дослідження, і при цьому достовірність зазначених норм достатньо висока. Разом з тим,
слід мати на увазі, що хоча ці норми розроблені
авторитетними науково-дослідними установами, пройшли практичну апробацію та затверджені Міністерством соціальної політики України та деякими іншими міністерствами і відомствами, для недержавних підприємств вони
носять рекомендаційний характер (тобто підприємство самостійно вирішує чи застосовувати
вже «готові» норми, чи розробляти власні).

Структура робочого часу
для цілей нормування
Основним об’єктом нормування є робочий
час (тривалість робочої зміни), який має достатньо складну структуру (детальніше про це ви
можете дізнатися з № 15 (123) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік). При встановленні норм праці, витрати робочого часу
розподіляються на:
 нормовані — включаються до норм праці й
у свою чергу включають:
— підготовчо-завершальний час;
— час оперативної роботи;
— час обслуговування робочого місця;
— час регламентованих перерв:
 ненормовані — до норми часу не включаються, є прямими втратами робочого часу і
включають нерегламентовані перерви (простої)
внаслідок:
— організаційно-технічних проблем;
— порушень трудової дисципліни.
Сумарна величина нормованих витрат на
одиницю продукції називається штучно-калькуляційним часом.
Крім того, для розрахунку норм праці витрати робочого часу можуть розподілятися і
на:
 витрати, що перекриваються (суміщаються) — час виконання робітником тих елементів трудового процесу, які здійснюються в
період автоматичної роботи устаткування. Також у ширшому значенні до них належать витрати часу на всі роботи, які виконуються одночасно
з тими елементами операції, які визначають
її тривалість (особливо важливо враховувати
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витрати часу, що перекриваються, при виконанні операції декількома робітниками);
 витрати, що не перекриваються — час
виконання трудових прийомів (установка заготівки, контроль якості виробленої продукції
тощо) при зупиненому (непрацюючому) устаткуванні і час на машинно-ручні прийоми.
Деякі фахівці з нормування, особливо на невеликих підприємствах, помилково вважають,
що під час нормування вся увага повинна сконцентруватися виключно на оперативному часі,
а всім іншим можна нехтувати. Але залежно від
характеру нормованої роботи, оперативний час
може складати іноді всього 50 – 60% від загальних його витрат, тому під час розробки відповідних норм слід приділяти належну увагу всім
нормованим елементам робочого часу.

Склад норми часу
Найпопулярнішим видом норми праці є норма часу, бо вона є найбільш простою для використання та найбільш зрозумілою як для того
хто здійснює нормування, так і для того, чия
праця нормується. Крім того, норму часу порівняно легко отримати (наприклад, за допомогою
хронометражу робочого процесу).
Норма часу складається із норм:
— штучного часу (включає оперативний час
+ час обслуговування робочого місця + час регламентованих перерв);
— підготовчо-завершального часу.
Також можна для обчислення норми часу використати формулу:
Нчас =Тп-з + Тшт,
де Нчас — норма часу;
Тп-з — норма підготовчо-завершального
часу;
Тшт — норма штучного часу.
Зауважимо, що підготовчо-завершальний час
виділяється або на всю зміну, або на партію виробів, тому зазначена формула в останньому випадку набуває дещо іншого вигляду:
 для партії виробів:
Нчас.парт. = Тп-з + n х Тшт,
10

де Нчас.парт. — норма часу на виготовлення
партії продукції;
n — кількість виробів в партії;
Тп-з — норма підготовчо-завершального
часу;
Тшт — норма штучного часу;
 для всієї зміни:
Нчас.зм. = Тп-з +

Тшт.і,

де Нчас.зм. — норма часу на зміну;
Тп-з — норма підготовчо-завершального
часу;
Тшт.і — норма штучного часу для виготовлення i-тої одиниці продукції.
Як правило, норми часу на обслуговування
робочого місця, а також на регламентовані перерви (на відпочинок і особисті потреби) встановлюють в процентному відношенні від оперативного часу. Тоді, враховуючи, що для
більшості видів робіт технологічних перерв не
передбачено, формула штучного часу набуває
вигляду:
Торм.% + Тр.п.%
Тшт. = Топ (1 + ----------------------------------------------),
100 %
де Торм — норма часу на обслуговування робочого місця;
Трп — норма часу на регламентовані перерви.
Також оперативний час складається з основного і допоміжного. Для машинних виробничих процесів їх розділяють і нормують
окремо. Для ручних, ручних механізованих і
машинно-ручних виробничих процесів оперативний час нормують «цілком», не розділяючи
на складові.
Крім того, у збірниках норм праці, особливо для операцій механічної обробки на різних
верстатах, можна зустріти термін «неповний
штучний час», а також деякі інші. У таких випадках слід уважно вивчити загальну частину
збірника, де, як правило, наводяться відповідні роз’яснення і переліки (визначення) витрат часу, що включаються до відповідних
норм.
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Норма часу для бригади
На деяких підприємствах досить поширеною
є бригадна форма організації праці, тому на
практиці виникає необхідність нормувати роботу бригад. Таке нормування має свої як особливості, так і складнощі, бо виробниче завдання
встановлюється одне для всієї бригади, але при
цьому у різних членів бригади можуть бути різні
функції та обов’язки, а також перерви в роботі
одних працівників під час виконання роботи іншими.
У цьому випадку задача нормування полягає
у визначенні загального часу виконання робочого завдання всією бригадою з урахуванням
якомога найкращого розподілу праці між членами бригади і мінімізації втрат робочого часу.
Для цього визначається:
— тривалість кожної з операцій (за допомогою хронометражу), що входить до загальної
норми часу;
— необхідна для виконання кожної з операцій кількість працівників;
— можливість виконання одних операцій одночасно з іншими (визначаються технологами і
нормами охорони праці).
Далі складається план-графік (у вигляді таблиці, де в стовпчиках проставлені рівні проміжки часу, а в рядках — виконавці робіт), який
дозволяє розподілити роботу в бригаді і встановити бригадну норму часу.

Норма виробітку
Норма часу і норма виробітку фактично є
зворотними по відношенню один до одного
величинами (обернено пропорційними: із
збільшенням одного параметра, другий зменшується):
Тзм
Нвир = ----------------------,
Нчас
де Нвир — норма виробітку;
Тзм — час (тривалість) зміни;
Нчас — норма часу (на 1 виріб або партію).
На практиці часто доводиться розраховувати
норми часу внаслідок змін норм виробітку працівників і навпаки.
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Нормативи
чисельності персоналу
Найбільш часто кадровикам доводиться вирішувати різні питання щодо визначення потрібної чисельності персоналу. Для цього вони
іноді починають шукати затверджені нормативи чисельності для відповідних професійних
категорій працівників, але такі нормативи розроблені далеко не для усіх випадків і враховують далеко не всі чинники, які існують у
практичній (специфічній) діяльності окремого
підприємства. Але за відсутності потрібних
нормативів чисельності потребу в персоналі
можна розрахувати на основі будь-яких інших
видів норм праці за допомогою не дуже складних формул. При цьому слід розрізняти окремі
види чисельності.
Необхідна чисельність (Чн) — це кількість
працівників, потрібних для виконання виробничого завдання у встановлений період часу в заданих організаційно-технічних умовах. Необхідну чисельність часто називають «явочною»,
бо це така кількість людей, яка повинна знаходитися на своїх робочих місцях.
Знаючи норми часу і обсяги замовлень (виробітку) можна розрахувати необхідну чисельність персоналу.

Приклад
Один робітник витрачає на обробку однієї деталі 2 години.
Час роботи одного робітника протягом
зміни — 8 годин.
За зміну потрібно зробити 20 деталей.
Розрахуємо, скільки потрібно робітників
для виконання цього завдання.
Рішення: Встановлюємо загальну трудомісткість усіх деталей «Т»:
Т =20 дет 2 год/люд. = 40 год/люд.
Далі розділимо загальну трудомісткість
на час роботи одного робітника протягом
зміни і отримаємо потрібну чисельність
«Ч»:
Ч = 40 год/люд ÷ 8 год = 5 люд. (чол.).
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При цьому слід враховувати, що окремі працівники можуть бути періодично відсутніми на
робочих місцях з різних причин (відпустки, хвороби, відгули, відрядження тощо). Тому, аби забезпечити своєчасне виконання виробничих завдань, підприємству доводиться наймати
додаткових людей. Відповідна штатна чисельність (Чш), яку також часто називають обліковою — це необхідна чисельність з урахуванням
коефіцієнта невиходів на роботу (Кн). Таким чином,
Чш = Чн Кн
Крім того, до відповідних формул чисельності часто застосовують й інші поправочні коефіцієнти, які враховують, наприклад, можливе
невиконання норм окремими працівниками
(Квн — коефіцієнт виконання норм), неможливість охвату нормами певних робіт/працівників (Кох — коефіцієнт охвата нормами). Крім
того, для окремих розрахунків використовують
показники фонду робочого часу працівників
у плановому періоді — Ф. При цьому плановий період може бути будь-яким: зміна, тиждень, декада, місяць, квартал, рік.
При розрахунку нормативів чисельності персоналу, так само як і інших норм праці, слід
обов’язково забезпечувати відповідності одиниць вимірювання. Наприклад, одиниці вимірювання кількості роботи у показниках норм
виробітку та обсягів робіт повинні бути однаковими — кг, м куб., штуки тощо.
Також повинні бути злагоджені одиниці вимірювання часу в показниках норм виробітку і
фондів робочого часу, наприклад, зміна, година,
хвилина тощо, для чого у разі необхідності слід
перерахувати відповідні показники. Наприклад,
якщо норма виробітку складає 60 шт./хв, а плановий період — один місяць, то тоді і плановий
період слід перерахувати у хв, тобто 1 місяць =
= 167 годин (місячний фонд робочого часу) =
=10 020 хв (167 год 60 хв).
Потрібну чисельність працівників можна розраховувати і на основі норм виробітку з врахуванням взаємозв’язку між формулами норм виробітку і норм часу, про які йшлося вище.
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Приклад
Місячна виробнича програма цеху передбачає:
1) вироблення виробу А — 30 тис. шт.
при нормі виробітку 15 шт./хв;
2) вироблення виробу Б — 11,7 тис. шт.
при нормі виробітку 16 шт./год.
Місячний фонд робочого часу 167 год,
поправочний коефіцієнт виконання норм
для усіх деталей Квн = 1,0, коефіцієнт невиходів Кн = 1,1.
Розрахуємо потрібну штатну чисельність.
Рішення: У цьому випадку штатна чисельність (Чш) робітників складе:
30000
11500
Чшт. = 1,1 ( --------------------------------- + ------------------)/167 =
16 1,0
(15 60) 1,0
= 4,95 чол.

Розрахунок чисельності
на основі норм обслуговування
Норми часу обслуговування (норми обслуговування) використовують при нормуванні праці
працівників, що обслуговують виробництво
(транспортного і складського господарства, ремонтників тощо). Розрахунок чисельності таких
працівників здійснюється за формулами приблизно такими ж, як при розрахунку чисельності на основі норм часу і виробітку, але при
цьому не використовується поправочний коефіцієнт виконання норм, бо зазначені роботи повинні виконуватися у суворій відповідності до
встановленого графіка/режиму. Якщо ж з якихось об’єктивних причин продуктивність праці з
обслуговування підвищилася, то слід вводити не
коефіцієнт виконання норм, а змінювати самі
норми.
Наприклад, на підприємстві встановлені норми з обслуговування і норми часу обслуговування
для кожного з видів устаткування згідно з таблицею (це можуть бути місцеві норми або норми
згідно із затвердженими галузевими або міжгалузевими нормами). Фонд робочого часу в зміну Ф =
= 8 год або 480 хв, коефіцієнт невиходів Кн = 1,1.
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Найменування верстата
Верстат А
Верстат Б
Верстат В
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Норма часу обслуговування на один Норма обслуговування,
верстат у зміну, люд.-хв.
верстатів/зміну
6,6
70
9,6
50
8,7
55

У цьому випадку розрахувати штатну чисельність робітників (Чш) можна на основі норм
часу обслуговування:
(6,6 25 + 9,6 15 + 8,7 19)
Чш = --------------------------------------------------------------- 1,1 = 1,1 чол.
480
Якщо для розрахунку того ж обсягу робіт використовувати норми обслуговування, то
штатна чисельність робітників складе:
25 15 19
Чш = 1,1 1 = 1,1 чол.
70 50 55
При розрахунку чисельності персоналу часто
отримують дробові значення. У цьому випадку
дробовий результат можна округляти до найближчого меншого цілого. Тоді фактична інтенсивність праці працівників дещо зросте, але це
можна компенсувати працівнику додатковими
виплатами (наприклад, надбавкою «за інтенсивність праці»).
Також дробовий результат можна округляти
до найближчого більшого цілого. Інтенсивність
праці при цьому дещо знижується і для компенсації її падіння працівнику можна призначити у
встановленому порядку додаткові обов’язки.
Крім того, можна передбачити неповні штатні
одиниці у штатному розписі, наприклад, 0,25
або 0,5 ставки тощо.

Розрахунок чисельності
на основі міжгалузевих
нормативів
Галузеві/міжгалузеві норми чисельності розробляють у результаті аналізу даних багатьох
однотипних підприємств або структурних підрозділів (з використанням математичних і статистичних методів). У межах окремо взятого
підприємства створити норми чисельності, як
правило, майже неможливо.
У збірниках норм праці нормативи чисель-
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Кількість відповідних верстатів,
шт.
25
15
19

ності представляються у вигляді таблиць (вони
можуть супроводжуватися формулами, на основі яких були розраховані дані). Норми чисельності завжди відображають необхідну чисельність. При їх застосуванні коефіцієнт невиходів
слід додавати окремо, враховуючи особливості
і статистику конкретного підприємства.
Наприклад, у багатьох міжгалузевих нормативах необхідну чисельність працівників (Н)
окремих професійних категорій персоналу розраховується за формулою:
Н = С  Рзx  Ny,
де Рз — загальна чисельність працюючих на підприємстві, чол.;
N — кількість структурних підрозділів на підприємстві, од.;
С — постійний коефіцієнт степеневого рівняння регресії (нормативної формули);
x, y — коефіцієнти регресії, що характеризують ступінь впливу відповідних факторів на
чисельність працівників.
Але числове значення відповідних коефіцієнтів для різних професійних категорій буде також
різним. Крім того, можуть відрізнятися зазначені
числові значення і для працівників однієї професійної категорії, але на підприємствах із різною
загальною чисельністю всього персоналу та кількістю структурних підрозділів у них. Для ілюстрації зазначеного наведемо приклади значень
для відповідних коефіцієнтів із доречних міжгалузевих нормативів чисельності для деяких розповсюджених професійних категорій працівників для підприємств, де працює 300 працівників
у 12 структурних підрозділах, а також розрахунок нормативної чисельності для них.
1. Для працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів:
С = 0,047, x, y = 0,58 і 0,09, Р = 300, N = 12
13
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(джерело: Карта 16, Лист 1 «Міжгалузевих
нормативів чисельності працівників, зайнятих
добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів»,
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 152-р, та
спільним наказом Міністерства праці України
та Міністерства економіки України від 28 грудня
2000 р. № 361/7).
Рішення: Н = 0,047  300з0,58  120,09= 1,6 чол.
2. Для працівників бухгалтерського обліку:
С = 5,195, x, y = 0,333 і 0,166, Р = 0,3 тис. N =
= 12 (джерело: Карта 12, Лист 1 «Міжгалузевих
нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку», затверджених наказом наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 26 вересня 2003 р. № 269);
Рішення: Н = 5,195  0,3з0,333  120,166 = 5,26 чол.
3. Для працівників юридичних служб:
С = 1,055, x, y = 0,342 і 0,173, Р = 0,3 тис.
N = 12 (джерело: Карта 12, Лист 1 «Міжгалузевих нормативів чисельності працівників юридичної служби», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
11 квітня 2004 р. № 108).
Рішення: Н = 1,055  0,3з0,342  12 0,173=
= 1,07 чол.
Між з тим відповідно до міжгалузевих норма-

тивів, як правило, для зазначених розрахунків
слід ще застосовувати і відповідні поправочні
коефіцієнти, які пов’язані з особливостями організації (показників) роботи працівників певної
професійної категорії.
Таким чином, відповідно до Міжгалузевих
нормативів чисельності працівників, зайнятих
добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів для
зазначеної формули слід застосувати відповідні поправочні коефіцієнти залежності від:
— питомої ваги робіт на комп’ютерах (наприклад, понад 30% Кк = 0,95),
— питомої ваги кількості військовозобов’язаних у загальній кількості працівників (наприклад, до 35% Кв=1,05),
— інтенсивності руху кадрів (наприклад, понад 35% Кр=1,10).
У цьому випадку розрахунок буде таким:
Нч = Н Кк Кв Кр = 2,8 0,95 1,05 1,10 =
= 1,76 чол.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви дізнаєтеся, що конкретно означає термін «робоче місце»,
чим він відрізняється від інших схожих понять та як правильно його використовувати
на практиці, наприклад, у локальних нормативних актах підприємства.
РЕКЛАМА
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Зміна № 5 до Класифікатора
професій: легалізовано нові
професії ІT-працівників, лікарів,
поліцейських
Серед подій другої половини поточного року кадровикам, мабуть, запам’ятається
вихід Зміни № 5 до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 р. № 327 (далі — КП). Зміну № 5 до КП затверджено наказом Міністерства
економічного розвитку України від 10 серпня 2016 р. № 1328, який набрав чинності
15 серпня 2016 року. Вихід цієї Зміни знову підтвердив тенденцію щодо інтенсифікації процесів оновлення позицій КП у зв’язку з масштабними суспільно-економічними
змінами в країні. Сучасним професійно-класифікаційним трендом можна вважати
також те, що вслід за Зміною № 4 (нагадаємо, що вона набрала чинності 1 квітня
2016 року), у Зміні № 5 фігурують переважно професії інтелектуальної праці, а середовища робітничих професій зміни знов не торкнулися. Отже, розглянемо далі
докладніше зміст Зміни № 5.

Директива «СКАСУВАТИ»
Скасовується посада «Інструктора з вогневої
та фізичної підготовки», що відображає процес
укрупнення «інструкторів» правоохоронної системи у напряму формування узагальнюючих

назв. Крім того, скасовується позиція «Державного виконавця», який у подальшому вноситься
у КП з іншим кодом (див. директиву «Внести»).
Таким чином, Зміною № 5 скасовано всього
лише 2 професійні назви робіт у КП (Таблиця 1).
Таблиця 1

Директива

Код КП

С

3432

«Державний виконавець»

С

5162

«Інструктор з вогневої та фізичної підготовки»

Директива «ЗМІНИТИ»
Необхідність уточнення деяких професійних
назв робіт у КП останнім часом традиційно
пов’язана із нововведеннями у законодавчих
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актах та відомчими структурними змінами (за
галузями економіки), що певним чином відбивається на конкретних видах діяльності (Таблиця 2).
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Таблиця 2
Є/має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути
Є
Має бути

Код КП
1210.1
1210.1
2419.2
2419.2
2419.3
2419.3
3439
3439
5162
5162
5162
5162
5162
5162
5162
5162
5162
5162
5169
5169

Професійна назва роботи
«Директор (художній керівник) театру»
«Директор театру-художній керівник (генеральний директор театру-художній керівник)»
«Фахівець з державних закупівель»
«Фахівець з публічних закупівель»
«Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби»
«Спеціаліст з питань персоналу державної служби»
«Фахівець з протипожежної безпеки»
«Фахівець з пожежної безпеки»
«Інспектор патрульної служби»
«Поліцейський (інспектор) патрульної служби»
«Командир відділення (органи внутрішніх справ)»
«Командир відділення (поліція)»
«Міліціонер»
«Поліцейський (за спеціалізаціями)»
«Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)»
«Молодший інспектор (поліція)»
«Помічник дільничного інспектора міліції»
«Помічник дільничного офіцера поліції»
«Помічник оперативного чергового»
«Помічник чергового»

Як видно з Таблиці 2, у сфері театрального
мистецтва керівні адміністративні посади (наприклад, до останнього часу — «Директора
театру») наразі повинні вміщувати (тобто, поєднувати, а не розділяти) й функції художнього
керівництва театром, що відображається у новоприйнятих професійних назвах роботи —
«Директор театру-художній керівник» або «Генеральний директор театру-художній керівник»
із кодом КП 1210.1.
Реформи у Міністерстві внутрішніх справ
України торкнулися й редакції низки професійних назв робіт. Здебільшого, мова йде про професії з угруповання КП 5162 «Міліціонери». Змінені професійні назви робіт у цьому угрупованні
тепер включають терміни «поліція», «поліцейський» («Поліцейський (інспектор) патрульної
служби», «Командир відділення (поліція)» та
інші). Сподіваємося, що дана невідповідність,
яка виникла, буде виправлена найближчим часом черговою Зміною до КП й угруповання «Міліціонери» також буде змінено на «Поліцейські».
В угрупованні 5169 «Працівники захисних та
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охоронних служб» з назви посади помічника
оперативного чергового виключено термін
«оперативного», тепер назва цієї посади має
вигляд «Помічник чергового» (код КП — 5169).
Крім того, певні зміни сталися за Зміною № 5
серед професій державних службовців за напрямами державних закупівель та роботи з
персоналом.

Директива «ВНЕСТИ»
Як відомо, в Україні серйозно взялися за реформування судової системи. Серед новинок —
створення і введення в дію інституту приватної
виконавчої служби. Але що це за професія, який
у ній сенс і як це вплине на життя українців?
У рамках судової реформи були прийняті закони
України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII
(набирає чинності 5 жовтня 2016 р., далі — Закон № 1403) та «Про виконавче провадження»
від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV. Цими законодавчими актами поряд із державними виконав-
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цями планується створити систему приватних
виконавців. Закономірно виникає питання —
хто може бути приватним виконавцем? Це повинен бути громадянин України, який досяг 25
років, має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права
після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
У той же час, приватним виконавцем НЕ може
бути особа:
— визнана судом обмеженою у цивільній
дієздатності або недієздатною;
— яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
— яка вчинила корупційне правопорушення
або порушення, пов’язане з корупцією;
— якій за порушення вимог законодавства
анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною, адвокатською, діяльністю арбітражного керуючого, — протягом трьох років з
дня звільнення;
— звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної
служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, — протягом трьох
років з дня звільнення.
Відповідно, до Зміни № 5 внесено професійні
назви робіт «Державний виконавець» та «Приватний виконавець» із кодом КП 2429 (угруповання «Інші професіонали в галузі правознавства). Як вже зазначалося, професія «Державний
виконавець», змінивши код, піднялася з розділу
КП «Фахівці» до розділу «Професіонали», а от
професія «Приватний виконавець» з’явилася у
КП вперше. До основних завдань приватного
виконавця відноситься, наприклад, виконання
рішень суду та інших органів чи посадових осіб.
Водночас, їхня юрисдикція буде обмеженою. Зокрема, приватні виконавці не займатимуться
провадженнями, що стосуються вселення/виселення із житла, відібрання дитини, виконання
рішень стосовно недієздатних осіб, в тому числі
щодо дітей, а також ті рішення, де учасником
виконавчого провадження є держава. У такому
ж руслі до КП вноситься професійна назва роботи «Помічник приватного виконавця» (код КП —

№ 17 (125), 1 вересня 2016

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

3432). Важливо зазначити, що внесення до КП
професійних назв робіт «Приватний виконавець» та «Помічник приватного виконавця» набирає чинності одночасно із Законом № 1403.
З огляду на воєнні виклики, які постали перед
нашою країною, враховуючи ситуацію, коли тисячі поранених бійців потребують тривалої фахової допомоги для повноцінного повернення в
соціум, в Україні з’явилася нагальна потреба реформування системи реабілітації. Тому Міністерство охорони здоров’я України у співпраці із
Міністерством освіти і науки України виступило
з ініціативою запровадження у вищих навчальних медичних закладах реабілітаційних спеціальностей, що на сьогодні дасть змогу використати найсучасніші освітні та організаційні технології реабілітації, які застосовуються у світі.
Йдеться про створення трьох спеціальностей:
«Лікар фізичної та реабілітаційної медицини»,
«Фізичний терапевт» та «Ерготерапевт». Останні
дві спеціальності також є медичними, але не лікарськими. Наприклад, «Ерготерапевт» може
працювати у будинках для літніх людей, де він
допомагає підопічним розвивати пам’ять, відновити загублені функції тіла (припустимо рухливість того або іншого суглоба) а головне —
повернути почуття власної гідності, відчуття
можливості вміти, робити, створювати. У сфері
реабілітації «Ерготерапевти» допомагають підопічним освоювати побутові навички: одягатися,
готувати нескладні страви, мити посуд і тому подібне. У сфері педіатрії «Ерготерапевти» працюють з дітьми з синдромом Дауна, дітьми, яким
складно сконцентруватися (внаслідок гіперактивності), або якщо через певні соціальні проблеми
дитина росте дуже замкненою, всього боїться
тощо.
Отже, йдучи назустріч необхідності розвитку
в Україні фізичної та реабілітаційної медицини,
Зміною № 5 до КП внесено такі професії як-от:
«Лікар фізичної та реабілітаційної медицини»
(код КП — 2221.2), «Ерготерапевт» (код КП —
2229.2), «Фізичний терапевт» (код КП — 2229.2).
Розглядаючи Зміну № 5, слід зазначити, що до
неї внесено й ряд професій загальноекономічного
спрямування. Так, царина інформаційних технологій поповнилася професіями з кодом КП 2139.2,
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а саме: «Аудитор інформаційних технологій» та
«Експерт з управління інформаційними технологіями». Ці професії входять до угруповання КП
«Професіонали в інших галузях обчислень». Зауважимо, що інформаційні технології сьогодні
усе ширше застосовуються у промисловості і дослідженнях, що відбиває розповсюдження терміну «мехатроніка». Мехатроніка — це нова галузь
науки і техніки, присвячена створенню і експлуатації машин і систем з комп’ютерним управлінням рухом, яка базується на знаннях у сфері механіки, електроніки і мікропроцесорної техніки,

інформатики та комп’ютерного управління рухом
машин і агрегатів. От і у Зміні № 5 ми бачимо появу
нової професійної назви роботи професіонала —
«Мехатронік» з кодом КП 2149.2 (угруповання
«Інженери (інші галузі інженерної справи»). Разом з тим, прошарок «робітничих» професій поповнився сучасною професією галузі альтернативної енергетики — «Електромонтер з ремонту
та обслуговування сонячних електроустановок»
(код КП — 7141). Розглянемо більш детально
деякі основні завдання та обов’язки за вказаними
професіями, із зазначення коду КП (Таблиця 3).
Таблиця 3

Директива Код КП
В
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2139.2 «Аудитор інформаційних
технологій»

Деякі основні завдання та обов’язки
Виконує ІТ-аудит відповідно до стандартів в інтересах підприємства (установи,
організації) для досягнення поставлених цілей аудиту. Надає звіти про висновки
ІТ-аудиту та рекомендації ключовим зацікавленим сторонам, своєчасно проводить
перевірки виконання та підготовку звітів про стан впровадження відповідних дій
керівництвом. Здійснює оцінку ефективності корпоративного управління з метою
визначення, як і наскільки ефективно ІТ підтримує стратегію і цілі організації.
Аналізує ІТ-стратегії, процеси розробки стратегії, затвердження, впровадження та
супроводу з метою узгодження зі стратегію і цілями підприємства. Аналізує організаційну структуру ІТ, політику, стандарти і процедури, а також способи їх розробки,
затвердження, реалізації, обслуговування та моніторингу в організації з метою визначення ступеню їх підтримки ІТ- стратегії та дотримання нормативно-правових
вимог. Здійснює оцінку інвестицій та договорів, ІТ практики управління контрактами
з метою визначення ступеню їх підтримки стратегії та цілей організації. Здійснює
оцінку планів забезпечення безперервності діяльності підприємства для визначення
його здатності продовжувати здійснювати необхідні бізнес-процеси в період налагодження систем ІТ.
Здійснює оцінку економічного обґрунтування інвестицій щодо придбання, розвитку,
підтримки і закриття інформаційних систем,щоб визначити, чи відповідають вони
цілям організації. Виконує оцінку ефективності використання ІТ. Здійснює оцінку
заходів контролю для інформаційних систем під час визначення вимог, придбання,
розвитку і тестування інформаційних систем. на відповідність політиці підприємства,
стандартам, процедурам і застосовним зовнішнім вимогам.
Здійснює оцінку безпеки управління рівнем обслуговування ІТ з боку внутрішніх
і зовнішніх постачальників послуг, методів управління третіми сторонами, для
визначення дотримання постачальником послуг ефективності заходів контролю,
очікуваного організацією. Здійснює оцінку використання інструментів моніторингу
потужності і продуктивності ІТ, процесів управління інцидентами та проблемами,
процесів управління змінами та релізами, процесів резервного копіювання і відновлення для визначення доступності інформації, необхідної для відновлення бізнес процесів.
Здійснює оцінку політики інформаційної безпеки, стандартів і процедур з точки зору
повноти і узгодженості з вимогами міжнародних стандартів щодо управління інформаційною безпекою. Оцінює дизайн та реалізацію системи управління безпекою для
забезпечення впевненості щодо необхідного рівня конфіденційності, цілісності та
доступності інформації. Здійснює оцінку доступу і контролю навколишнього середовища для та забезпечення належного зберігання інформаційних активів. Надає звіти
про висновки ІТ-аудиту та рекомендації.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 3. Продовження
В

2139.2

«Експерт з
управління інформаційними
технологіями»

В

2149.2

«Мехатронік»
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Розробляє та впроваджує механізми корпоративного управління ІТ для досягнення
цілей і завдань підприємства (установи, організації), беручи до уваги реалізацію
переваг з урахуванням оптимізації ризиків і ресурсів. Визначає вимоги і цілі моделі
корпоративного управління ІТ на основі наступної інформації: стратегії підприємства,
процесах; організаційній структурі, культурі, етиці і поведінці, інформації, послугах,
інфраструктурі і додатках, людях, навичках та вміннях, кваліфікаційних характеристик працівників. Розробляє та впроваджує процеси стратегічного планування, організаційну структуру та ІТ-архітектуру, здійснює моніторинг ефективності ІТ.
Оцінює, направляє та контролює процеси стратегічного планування ІТ для забезпечення узгодженості з цілями організації. Забезпечує каскадування ІТ цілей в чіткі ролі,
відповідальності та дії ІТ-персоналу.
Запроваджує процеси управління інвестиціями в ІТ для досягнення бізнес-вимог. Забезпечує узгодженість ІТ-інвестицій, процесів та послуг із цілями та завданнями підприємства (установи, організації). Оцінює, направляє та контролює процеси моніторингу ІТ
для оцінки прогресу в досягнення стратегічних цілей організації та відповідних цілей ІТ.
Встановлює комплексні процеси управління ІТ-ризиками з метою виявлення, аналізу,
управління та контролю над ними ІТ-ризиків. Забезпечує, правові та нормативні вимоги відповідності досягнуті за допомогою управління ІТ-ризиками. Оцінює, направляє та контролює процеси розробки політики, стандартів та процедур з управління
ІТ-ризиками. Забезпечує розробку та впровадження ключових індикаторів ризику.
Забезпечує своєчасну звітність та ескалацію подій ІТ-ризику та стратегії реагування
до відповідного рівня керівництва організацією.
Розробляє процеси ідентифікації, придбання і підтримки ІТ-ресурсів, послуг, інфраструктури, додатків та персоналу. Оцінює, направляє та контролює стратегію управління ІТ для забезпечення інтеграції в стратегічного і тактичного планування організації. Встановлює політику і забезпечує процеси оцінки, навчання та розвитку персоналу
для відповідності вимогам підприємства (установи, організації) й особистісного/професійного зростання в сфері ІТ.
Виконує, технічне обслуговування інформаційних, технологічних, автоматизованих та
мехатронних систем. Забезпечує безперебійну роботу, і своєчасний ремонт мехатронного
обладнання. Виконує діагностику мехатронного обладнання та приймає рішення щодо
його подальшої експлуатації або ремонту обладнання в умовах невизначеності та непередбачуваності. Виконує конфігурацію несправності мехатронного обладнання, його складових частин, вузлів і агрегатів. Обробляє результати аналізу діагностики обладнання.
Вивчає умови роботи мехатронного обладнання, окремих його деталей і вузлів з
метою виявлення причин їх передчасного зносу. Аналізує причини виходу з ладу елементів системи, обсяг несправності. Визначає причинно-наслідковий зв’язок збоїв в
роботі обладнання. Визначає необхідність заміни деталей, вузлів, механізмів, систем,
комплексів мехатронного обладнання (власними силами або із залученням ремонтних
служб). Розробляє алгоритми взаємодії систем з метою забезпечення надійності, достовірності та якості наданої інформації.
Проводить перевірку обладнання для визначення його технічного стану та встановлення оптимальних режимів його роботи. Розробляє документацію (заходи,
графіки, плани) для виконання ремонтів і технічного обслуговування мехатронного
обладнання. Здійснює документальний супровід ремонту устаткування, що експлуатується. Виконує заміну деталей, вузлів, механізмів, систем, комплексів обладнання
власними силами та із залученням ремонтних служб. Оформлює заявки на централізоване виконання ремонтів та здійснює процедуру замовлення всіх видів складових частин, вузлів і агрегатів мехатронного обладнання. Веде облік мехатронного
обладнання.
Проводить роботи з відновлення працездатності обладнання. Визначає послідовність
виконання ремонтних робіт. Контролює, координує і коригує ремонтні роботи мехатронного обладнання. Виконує блочно-модульну заміну резервного обладнання. Організовує,
контролює і проводить пусконалагоджувальні роботи відремонтованого обладнання.
Оцінює результати виконання ремонтних робіт. Контролює комплекс заходів щодо
впровадження мехатронних систем відповідно до заявлених критеріїв. Бере участь у
випробуваннях і прийманні мехатронного обладнання у виробничу експлуатацію.
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Таблиця 3. Закінчення

В

7141

«Електромонтер з ремонту
та обслуговування сонячних електроустановок»

Вивчає передовий досвід, світові тенденції в галузі інформаційних, технологічних, автоматизованих та мехатронних систем. Аналізує ефективність інноваційних пропозицій та організовує їх впровадження. Здійснює інжиніринговий нагляд етапів реалізації
проектних рішень в інформаційних, технологічних, автоматизованих та мехатронних
системах. Розробляє заходи, що забезпечують підвищення показників ефективності
роботи систем. Створює та використовує математичні моделі технологічних процесів.
Організовує безпечне проведення ремонтних робіт. Бере участь у ліквідації аварій,
інцидентів та їх наслідків. Проводить ідентифікацію виробничих небезпек і ризиків.
Розробляє і впроваджує заходи з промислової, пожежної та екологічної безпеки.
Виконує обслуговування і ремонт сонячних і вітрових енергоустановок потужністю
понад 50 кВт.

Не є таємницею, що сфера ІТ-технологій та
енергетична галузь в Україні за своїм розвитком
досягли світового рівня. У подальшому можливе
поповнення цих видів економічної діяльності
новими сучасними професіями. Поки що доволі
динамічно в нашій країні поповнюються сфери
державної служби та правоохоронної діяльності.
Зокрема, Зміною № 5 до КП внесено такі професійні назви робіт як: «Державний секретар» (код
КП — 1120.1) «Державний кадастровий реєстратор» (код КП — 2419.3), «поліцейські» професії із
кодом КП 5162 — «Інструктор (молодший склад
поліції)», «Командир катера (поліція)», «Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення», «Помічник командира взводу (поліція)».
Насамкінець зазначимо, що поява професій
комерційного напряму в змінах до КП, часто
безпосередньо пов’язана з відповідним поданням роботодавців (їхніх об’єднань). Так, доволі
популярна серед роботодавців та кадровиків
тема укрупнення професійних назв робіт знайшла своє відображення у Положенні про ведення
Національного класифікатора України ДК 003
«Класифікатор професій» (ДСТУ 3739-98), де є
такі умови:
— роботи (професії), що поєднуються у нову
роботу (професію) більш широкого профілю,
мають бути передбачені законодавством в одному і тому ж самому списку пільгового пенсійного забезпечення або зовсім не передбачені у
списках;
— встановлена законодавством по цих роботах (професіях) додаткова відпустка за роботу із
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шкідливими умовами праці має бути однакової
тривалості або не передбачатися законодавством;
— встановлена законодавством по цих роботах (професіях) скорочена тривалість робочого
дня за роботу із шкідливими умовами праці має
бути однаковою або робочий день не повинен
скорочуватися законодавством.
В усіх перелічених вище випадках, коли
укрупнюються роботи (професії), назви яких застосовуються в разі визначення права на пільгове пенсійне забезпечення, на додаткову відпустку чи скорочений робочий день, має бути
проведено відповідний порівняльний аналіз цих
робіт. Результати порівняльного аналізу оформлюються як порівняльна таблиця, в якій наводяться коди та професійні назви робіт, що укрупнюються, а також відповідні дані про пільгове
пенсійне забезпечення, додаткову відпустку і
скорочений робочий день з посиланням на відповідні формулювання в актах законодавства,
де ці професійні назви використовуються.
Топ-менеджерам вітчизняних бізнес-структур,
яким вкрай потрібно оновити свою кадрову
структуру сучасними професіями не слід просто
чекати їх появи, а варто належним чином ініціювати зміни до КП перед Міністерством соціальної політики України.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 24 червня 2016 р. № 461
Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
3 серпня 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» Кабінет Міністрів України П О С Т А
Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах;
Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.
3. Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

Остання редакція:

Прем’єр-міністр України

24 червня 2016 року

Інд. 73

В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено нові Списки виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію на пільгових умовах.

СПИСОК № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та
інших підземних споруд
1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на видобуванні корисних копалин,
в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень
Працівники:
зайняті повний робочий день на підземних роботах;
які обслуговують працівників, зайнятих на підземних роботах (медперсонал підземних пунктів охорони
здоров’я, працівники підземного телефонного зв’язку тощо).
2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих
виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд
Працівники, зайняті на будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд.
3. Розрізи (кар’єри), рудники і відвали з видобування корисних копалин завглибшки 150 метрів і глибше
Працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, кар’єрах, рудниках і відвалах на роботах із видобування корисних копалин.
4. Виробництво гірського воску (воску буровугільного) та озокериту
Робітники:
апаратники виробництва гірського воску;
машиністи розливальних машин;
робітники, зайняті розливом озокериту ручним способом.
5. Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості
Особовий склад, який безпосередньо забезпечує здійснення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт

II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ,
ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
Робітники:
агломератники;
бункерувальники, зайняті на видачі гарячого агломерату та обкотишів;
вагранники;
вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів;
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вивантажувачі пилу;
випалювачі;
газівники;
горнові на агломерації та випалюванні;
грохотники-шурувальники;
дозувальники гарячого повертання;
дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних відділеннях;
дробильники, зайняті подрібнюванням гарячого агломерату;
завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей;
машиністи електровозів гасильних вагонів;
машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах з рудою, що містить у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію,
на гарячому повертанні;
машиністи конвеєрів, зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;
машиністи охолоджувачів;
машиністи перекидних жолобів, зайняті на роботах з гарячим агломератом;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті виданням гарячого агломерату та обкотишів.
Робітники, зайняті шихтуванням рудних і нерудних копалин (включаючи шихтування у виробництві обкотишів), що містять у пилу 2 відсотки і
більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
бункерувальники;
вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива, гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним способом;
грохотники;
дозувальники;
дробильники;
машиністи млинів;
машиністи живильників;
машиністи конвеєрів;
шихтувальники.
Робітники, зайняті дробленням, помелом, сортуванням та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин і гірничохімічної сировини, що
містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
бункерувальники;
грохотники;
дозувальники;
дробильники;
машиністи живильників, зайняті поданням сухої сировини;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи млинів;
сепараторники (на сухому помелі).
Робітники, зайняті на дробильних, випалювальних, збагачувальних, огрудкувальних та шихтувальних фабриках (у цехах) рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи ексгаустерів;
машиністи змішувальних барабанів;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи насосних установок;
машиністи огрудковувачів;
сепараторники;
фільтрувальники.
Працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалювання, збагачування, огрудкування, подрібнювання,
помелу, шихтування рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
електрики;
майстри;
механіки;
1. Збагачення руд і пісків під час видобування кольорових, дорогоцінних металів та алмазів
Робітники:
апаратники вилуговування;
апаратники збагачення золотовмісних руд апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і вилуговуванням;
випалювачі;
грохотники доводжувані;
дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату;
дозувальники реагентів;
дробильники, зайняті на подрібнювальних дільницях (відділеннях);
завантажувачі дробильно-помельного устаткування;
машиністи живильників, зайняті дробленням;
машиністи сушильних установок;
плавильники;
пробовідбірники, зайняті відбиранням проб, що містять ціаніди або кристалічний (вільний) двооксид кремнію;
розчиняльники реагентів, зайняті приготуванням та застосуванням ксантогенату, сушильники, зайняті сушінням і квартуванням концентратів;
робітники (технологічний та ремонтний персонал), зайняті на роботах із застосуванням ціанистих розчинів.
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Робітники, зайняті збагаченням, дробленням, подрібненням, помелом та шихтуванням рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і
більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:
дозувальники;
машиністи конвеєрів;
машиністи млинів із сухим помелом;
шихтувальники;
робітники, зайняті обробленням шламів.

III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
1. Доменне виробництво
Робітники:
бригадири бункерів;
бригадири розливальних машин;
бункерувальники доменних печей;
вантажники, зайняті розвантаженням гарячого агломерату на бункерах;
верхові доменних печей;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
водопровідники доменних печей;
газівники доменних печей;
горнові доменних печей;
горнові з десульфурації чавуну;
ковшові;
машиністи вагонів-вагів, зайняті в тунелях і підбункерних приміщеннях;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи розливальних машин;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і підбункерних приміщеннях;
машиністи електровозів металургійних цехів, зайняті у тунелях;
прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням газопроводів;
скіпові;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники шихти, зайняті транспортуванням шихти у частково механізовані доменні печі;
шлакувальники.
2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка сумішей та ремонт металургійних печей
Робітники:
бригадири двору виливниць;
вагранники;
варники пеку, зайняті варінням смоли та сушінням днищ;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
газівники;
горнові феросплавних печей;
готувачі составів до розливання плавок;
готувачі сталерозливних канав;
завантажувачі шихти;
клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом та клеймуванням в торець заготовки;
ковшові;
машиністи гідроочищення та змазування виливниць;
машиністи дистрибуторів (без дистанційного керування);
машиністи завалювальних машин;
машиністи заправних машин;
машиністи машин вогневого зачищення;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи-транспортувальники гарячого металу;
міксерові;
набирачі стопорів;
випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві;
оброблювачі поверхневих дефектів металу;
оператори машин безперервного лиття заготівок, зайняті на гарячих ділянках робіт (розливальний пульт, газорізання, головний пост, прибиральні
механізми);
оператори постів керування, зайняті обробленням гарячого металу;
підручні сталеварів електропечей;
підручні сталеварів конверторів;
підручні сталеварів мартенівських печей;
підручні сталеварів установок електрошлакового переплаву;
підручні сталеварів установок позапічного оброблення сталі;
плавильники розкислювачів;
плавильники синтетичних шлаків;
плавильники феросплавів;
прожарювачі;
розливальники сталі;
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слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом феросплавних печей в гарячому стані;
сталевари електропечей;
сталевари конвертерів;
сталевари мартенівських печей;
сталевари установок електрошлакового переплаву;
сталевари установок позапічного оброблення сталі;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
термісти прокату і труб, зайняті завантаженням ручним способом гарячого металу або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;
чистильники феросплавів;
шихтувальники, зайняті обслуговуванням печей з виплавки феромарганцю, ферованадію, марганцевистих сталей та марганцевих сплавів;
шлакувальники.
3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне, лудильне, оцинкувальне та освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень, вирубування та зачищення гарячого металу. Термічне оброблення. Виробництво каліброваного металу
Робітники:
алюмініювальники;
апаратники електролітичного знежирення;
апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;
апаратники нейтралізації, зайняті на роботах із соляною кислотою;
апаратники регенерації, зайняті на роботах із соляною кислотою;
апаратники центрифугування, зайняті на виробництві купоросу;
вальцювальники із складання та перевалки клітей, зайняті перевалюванням клітей на гарячих ділянках робіт;
вальцювальники калібрувальних станів, зайняті гарячим прокатом;
вальцювальники станів гарячого прокату;
варники пеку;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
газівники;
газорізальники, зайняті різанням країв прокату в гарячому стані;
гартівники, зайняті ручним вантаженням;
завантажувачі термічних печей;
кантувальники-укладальники;
клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом або клеймуванням у торець заготовки;
ковалі на молотах і пресах;
ковалі-штампувальники;
ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;
котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та тунелів;
листобійники;
лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом;
лудильники гарячим способом;
машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи машин вогневого зачищення;
машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;
машиністи пресів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи реверсивних парових машин прокатних станів, зайняті гарячим прокатом;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
нагрівальники металу;
оброблювачі поверхневих дефектів металу;
оператори постів керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинковування, лакування та відпалювання, зайняті в
травильних, лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних, оцинковувальних відділеннях;
оператори постів керування станами гарячої прокатки;
оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
освинцювальники;
оцинковувачі гарячим способом;
підручні вальцювальників станів гарячого прокату;
посадчики металу;
правильники прокату і труб, зайняті правленням гарячого прокату;
пресувальники-прошивальники рейкових скріплень, зайняті на гарячому штампуванні;
пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
різальники гарячого металу;
робітники, зайняті розковуванням, загинанням та заклепуванням трубок гарячим способом;
прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки металу;
прибиральники гарячого металу;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
термісти прокату і труб, зайняті на ручному вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;
травильники;
укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;
шлакувальники.
4. Виробництво труб: трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне, термічне та оцинковувальне; підготовка та вирубування металу
Робітники:
апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;
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апаратники центрифугування, зайняті у виробництві купоросу;
асфальтувальники труб;
бригадири молотових відділень;
вагранники;
вальцювальники обкатних машин, зайняті обкаткою балонів у гарячому стані;
вальцювальники станів гарячого прокату труб;
вальцювальники станів пічного зварювання труб;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
волочильники труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;
газівники;
гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого металу;
завалювальники шихти у вагранки та печі;
заварники труб та балонів;
заливальники металу;
зварники пічного зварювання труб;
заливальники-труболиварники;
кантувальники-укладальники, зайняті біля нагрівальних печей;
клеймувальники гарячого металу, зайняті ручним клеймуванням;
ковалі на молотах і пресах;
ковалі-штампувальники;
машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи-транспортувальники гарячого металу;
нагрівальники металу;
оброблювачі поверхневих дефектів металу;
обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);
оператори постів керування станами гарячого прокату труб;
оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
освинцювальники;
оцинковувачі гарячим способом;
підручні вальцювальників станів гарячого прокату труб;
плавильники;
посадчики металу;
правильники прокату і труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;
пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних пресах;
різальники гарячого металу;
прибиральники гарячого металу;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
термісти прокату і труб, зайняті на роботах біля печей з температурним режимом 900° C і вище;
травильники;
труболиварники-формувальники;
укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;
шлакувальники.
5. Виробництво метизів
Робітники:
гартівники, зайняті гартуванням у свинцевих, ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями та на термотравильних агрегатах;
лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом;
оцинковувачі гарячим способом.

IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ
1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове виробництва
Робітники:
апаратники, крім зайнятих вуглепідготовкою та очищенням газу;
барильєтники;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
газівники коксових печей;
двереві;
завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей;
кабінники-кантівники;
люкові;
машиністи електровозів гасильних вагонів;
машиністи коксових машин;
машиністи коксонавантажувальних машин;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи установок сухого гасіння коксу;
рампівники;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
тунельники;
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тунельники-мотористи скіпових підіймачів;
чистильники, зайняті очищенням пекококсової апаратури.
2. Коксохімічне виробництво
Робітники:
апаратники;
дробильники;
зливальники-розливальники;
машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;
розливальники хімічної продукції;
скруберники-насосники;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
чистильники, зайняті очищенням апаратури.

V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ТА ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Робітники:
газівники;
газогенераторники.

VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ (ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)
Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію.

VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування на мідно-сірчаних заводах і фабриках
Робітники:
дробильники;
завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт.
2. Випалювання, вельцювання
Робітники:
апаратники-гідрометалурги;
бункерувальники;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
дробильники;
завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт;
завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи (кочегари) котелень;
машиністи живильників;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка;
випалювачі;
печові з відновлення нікелевого порошку;
печові на вельц-печах;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт, а також обслуговуванням елеваторів.
3. Спікання шихти
Робітники:
агломератники;
вивантажувачі гарячого агломерату;
горнові на агломерації та випалюванні;
грохотники;
грохотники-шурувальники;
дозувальники гарячого повертання;
дробильники;
завантажувачі шихти;
змішувальники;
машиністи ексгаустерів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи млинів;
випалювачі;
оброблювачі вторинних шламів;
прожарювачі;
прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті на поверненні гарячого агломерату;
шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату.
4. Сушіння шихти та промпродукту
Робітники:
бункерувальники;
завантажувачі;
кочегари технологічних печей;

26

№ 17 (125), 1 вересня 2016

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

сушильники;
транспортувальники (такелажні роботи).
5. Одержання металу плавильним та електротермічним способами
Робітники:
вивантажувачі гарячого агломерату;
вивантажувачі на відвалах, зайняті відвезенням гарячого шлаку;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
дробильники;
електродники, зайняті на електропечах і відстійниках;
завантажувачі шихти;
конвертерники;
кочегари технологічних печей;
машиністи живильників;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи розливальних машин;
плавильники;
прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;
розливальники кольорових металів та сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гарячого металу;
чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію;
шихтувальники;
шлакувальники.
6. Рафінування металів
Робітники:
бункерувальники;
випалювачі;
завантажувачі шихти;
кочегари технологічних печей;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
плавильники;
розливальники кольорових металів та сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
шлакувальники.
7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання кадмію та купоросу
Робітники:
апаратники виготовлення штучного шеєліту;
апаратники-гідрометалурги;
електролізники водних розчинів;
кислототривники-гумувальники;
машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням;
випалювачі;
паяльщики по вініпласту;
паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);
печові на одержанні цинкового купоросу;
плавильники;
репульпаторники;
хлораторники.
8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і виробів із них
Робітники:
вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;
газівники;
дозувальники;
завантажувачі-вивантажувачі випалювальних та графітувальних печей;
заливальники анодів;
змішувальники;
машиністи кранів (кранівники), зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;
машиністи млинів;
машиністи просіювальних установок;
машиністи тельферів, зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;
випалювачі;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
пекоплавильники;
пресувальники електродної продукції;
прожарювачі;
просочувальники;
стендовики;
стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням та графітуванням;
формувальники електродної маси;
хлораторники електродної продукції;
шихтувальники.
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9. Глиноземне виробництво
Робітники:
агломератники;
апаратники карбонізації;
апаратники-гідрометалурги, зайняті випарюванням, карбонізацією алюмінатного розчину, а також на дифузорах;
вивантажувачі гарячого агломерату;
вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;
дробильники;
кочегари технологічних печей;
машиністи млинів;
випалювачі;
прожарювачі.
10. Одержання металів електролітичним способом у розплаві металу
Робітники:
анодники, зайняті у виробництві алюмінію;
вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему, фторсолей та анодної маси;
виливальники-заливальники металу;
водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;
водії навантажувачів, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;
дробильники, зайняті дробленням електроліту;
електролізники розплавлених солей;
заливальники анодів;
катодники;
ливарники кольорових металів;
машиністи компресорних установок, зайняті перекачуванням хлору;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи перевантажувачів;
машиністи пневмотранспорту;
машиністи розливальних машин;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням електролізерів;
монтажники з ремонту ванн;
плавильники;
розливальники кольорових металів та сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
формувальники електродної маси;
футерувальники-шамотники з ремонту ванн;
хлораторники;
хлоропровідники;
шихтувальники.
11. Виробництво фтористої кислоти та її солей
Робітники:
апаратники абсорбції;
апаратники варіння;
апаратники випарювання;
апаратники відстоювання;
апаратники дозування;
апаратники мокрої класифікації;
апаратники нейтралізації;
апаратники очищення газу;
апаратники приготування сірчанокислого глинозему;
апаратники розкладання;
апаратники сушіння;
апаратники у виробництві солей;
апаратники фільтрації;
апаратники центрифугування;
апаратники-гідрометалурги;
бункерувальники;
вивантажувачі на відвалах;
вогнетривники;
водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням недогарка;
газогенераторники;
гумівники металовиробів, крім зайнятих у цехах захисних покриттів;
дозувальники реагентів;
дробильники;
завантажувачі-вивантажувачі;
завантажувачі-вивантажувачі печей;
зливальники-розливальники, зайняті на розливанні кислоти;
кочегари технологічних печей;
машиністи (кочегари) котелень;
машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;
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машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи млинів;
машиністи насосних установок;
випалювачі;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
паяльщики;
пресувальники;
репульпаторники;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гіпсу та недогарка;
укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням кислот та фторсолей;
флотатори;
чистильники, зайняті очищенням основного устаткування і газоходів.
12. Одержання металу електролітичним способом у розчинах солей та лугів
Робітники:
апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті приготуванням гіпохлориту;
апаратники сушіння;
електрозварники ручного зварювання;
електролізники водних розчинів та із зняття олова з жерсті;
електрослюсарі-контактники;
катодники;
машиністи завантажувальних механізмів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи млинів;
паяльщики по вініпласту;
паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);
плавильники;
розливальники кольорових металів та сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом, сировиною, пеком;
чистильники продукції, зайняті очищенням катодів;
шламівники електролітних ванн, крім зайнятих промиванням сирцю та скрапу.
13. Виробництво порошків кольорових металів
Робітники:
апаратники у виробництві металевих порошків;
газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового порошку;
електролізники водних розчинів;
паяльщики по вініпласту;
паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);
печові у виробництві цинкового пилу;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу;
формувальники вогнетривких виробів, зайняті виготовленням карборундових виробів.
14. Одержання анодів та ваєрбасів
Робітники:
завантажувачі шихти;
ливарники кольорових металів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи розливальних машин;
плавильники;
розливальники кольорових металів та сплавів;
сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку.
15. Пилоуловлювання та газоочищення
Робітники:
машиністи ексгаустерів;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу, одержаного металургійним способом;
чистильники, зайняті очищенням пилоуловлювальних пристроїв, печей, газоходів і колосників.
16. Перероблення шламів
Робітники:
апаратники розчинення;
апаратники у виробництві титану і рідкісних металів;
випалювачі;
плавильники;
розливальники кольорових металів та сплавів;
сушильники.
17. Одержання рідкісних металів, кальцію, магнію, кремнію та титану металургійним та хіміко-металургійним способами
Робітники:
агломератники, зайняті спіканням шихти;
апаратники, крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур, перелічених у Списку N 2;
вибивальники титанової губки;
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
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готувачі шихти напівпровідникових матеріалів, зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів, крім зайнятих у виробництві епітаксіальних
структур;
дозувальники;
завантажувачі-вивантажувачі;
кочегари технологічних печей;
машиністи брикетних пресів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи млинів;
монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом та відновленням реакційних апаратів;
випалювачі з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;
оператори прецизійного різання, зайняті доведенням напівпровідникових матеріалів, крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур;
печові з виробництва триоксиду сурми;
печові з відновлення термічним способом;
печові з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;
печові йодидного рафінування;
печові з відновлення і дистиляції титану та рідкісних металів;
плавильники;
плавильники барієвого електроліту;
плавильники електронно-променевої плавки;
прожарювачі;
спікальники твердосплавних виробів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
сушильники;
фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію;
хлораторники.
18. Оброблення та перероблення кольорових і дорогоцінних металів
Плавильне виробництво
Робітники:
вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
заливальники металу;
кокільники-складальники, зайняті заливанням металу;
ливарники кольорових металів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
плавильники;
різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;
різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу;
розливальники кольорових металів та сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
шихтувальники, зайняті на роботах біля печей.
Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх перероблення
Робітники:
апаратники у виробництві дорогоцінних металів;
апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
відпальники кольорових металів;
електролізники водних розчинів;
машиністи млинів;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
плавильники;
робітники, зайняті у виробництві азотнокислого срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів;
сушильники;
термісти;
термісти на установках СВЧ;
шихтувальники.
Прокатне виробництво
Робітники:
вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою свинцю;
відпальники кольорових металів;
кочегари технологічних печей;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
нагрівальники кольорових металів;
плакувальники виробів;
правильники на машинах, зайняті виправленням гарячого металу;
пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням свинцю;
прокатники гарячого металу;
різальники гарячого металу;
різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;
різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;
різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
чистильники продукції, зайняті очищенням металу металевими щітками.
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Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва
Робітники:
відпальники кольорових металів;
волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням;
завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб;
кочегари технологічних печей;
нагрівальники кольорових металів;
пресувальники на гідропресах;
профілювальники;
трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті.
Одержання цинкового пилу та оксиду цинку
Робітники:
машиністи просіювальних установок;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням цинкового пилу і оксиду цинку.
19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів
Робітники:
апаратники виготовлення штучного шеєліту;
апаратники карбідизації;
апаратники окислення молібденових відходів;
апаратники печей відновлення, зайняті відновленням кобальту;
апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті розмелюванням та просіюванням;
апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
сірчистого натрію;
апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і сірчистого натрію;
волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням (грубе волочіння);
електролізники водних розчинів;
електролізники розплавлених солей;
зварники виробів з тугоплавких металів;
ковалі на молотах і пресах;
ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи млинів;
машиністи просіювальних установок;
випалювачі;
плавильники;
плавильники електронно-променевої плавки;
пресувальники твердих сплавів, зайняті гарячим пресуванням;
прожарювачі;
прокатники гарячого металу;
просівачі порошків на механічних ситах;
просочувальники;
спікальники твердосплавних виробів;
сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей.
20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату, миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, світлосполук, молібдату амонію, сталініту,
їх сполук. Афінаж золота, срібла, платини, металів платинової групи
Робітники:
усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом устаткування у зазначених виробництвах;
робітники, зайняті обслуговуванням зазначених виробництв;
контролери продукції кольорової металургії;
підсобні робітники;
робітники, зайняті прийманням, подаванням, випробуванням і обробленням сировини, напівпродуктів, готової продукції та відходів;
робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і стічних вод, транспортуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції, укладанням та пакуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції.
Майстри контрольні (дільниці, цеху).

VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Працівники, зайняті на зазначених нижче роботах і у виробництвах:
1) активованого вугілля (поширюється на хіміко-фармацевтичне виробництво); алюмогелю; аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку (включаючи газову сировину); активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його сполук; з виплавлення сірки незалежно від
способу; галоїдопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів; гератолю; гопкаліту; графітноколоїдних препаратів; гуанідинів та їх похідних; двооксиду марганцю; детергентів; диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду; інгібіторів; ванадієвих і сурм’яних сполук; іонообмінних смол і
напівпродуктів з них; йоду, його сполук; каустичної соди; капролактаму; камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів; каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту; креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням органічних розчинників; лаків та їх сумішей; меркаптанів; металевого натрію,
калію, їх оксидів; металевих порошків хімічним способом; мінеральних і органічних кислот, їх сполук, похідних, у тому числі регенерації, денітрації
і концентрації; мінеральних солей; мінеральних добрив; міпоросепараторів; сечовини; миш’яку і його солей; необростаючих сполук і токсинів до
них; нітросумішей; некалю; тіоколу; збагачення миш’якових, апатитонефелінових, сірчаних руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів, перекисів, гідроперекисів та їх сполук; оксиду етилену і продуктів на його основі; органічних продуктів, що синтезуються на основі органічної жирної,
ароматичної гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і лаків; осеїну; з піролізу вуглеводів нафти, очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних мас на основі: фенолів, крезолів, ксиленолів,
резорцину, сумарних фенолів, меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних ефірів целюлози; безперервного штапельного скловолокна (за винятком теплоізоляційного скловолокна), а також виробів з нього і склоплас-
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тика; полідієну; полівінілпіролідону; полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових ефірів;
поліетилентерефталатів, бутадієну, поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів; полікарбонатної
плівки; поропластів; порофору; пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу, нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів; ртутних
приладів і препаратів; гумовому, гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук; селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук; сірководню; сілікагелю; синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (поширюється на хіміко-фармацевтичне виробництво); синтетичних барвників,
пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх похідних; стиролу, його похідних, полімерів, співполімерів; сульфовугілля; сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів
на його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук; феромагнітного, піногенераторного порошку; флотореагентів; формальгліколю; фосфору, фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для
виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського господарства, садівництва, медичних препаратів, бензинів, мастил, трансформаторних масел
для боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас, штучних волокон, для кольорової, чорно-білої кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості; хімічних засобів захисту рослин, протруйників, відлякуючих засобів, препаратів на їх основі; хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих жирових продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних; екстраліну; елементорганічних сполук; емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії жирових сумішей, їх пом’якшувачів;
етилової рідини; отрутохімікатів;
працівники, зайняті наповненням хлором балонів і контейнерів, а також розливанням хлору;
працівники, зайняті у спеціальних виробництвах (включаючи очищення цистерн, місткостей, миття, ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними спецречовинами;
працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;
працівники цехів енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в цехах, відділеннях і на дільницях виробництва продукції, зазначеної у підпункті 1 цього розділу;
2) азбестових технічних виробів:
робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на дільницях: підготовчому (приготувальному), текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному,
набивальному, автотракторних деталей, автоформованих деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і фільтрів, паранітовому, вальцстрічки
(еластичного матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки;
механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і на дільницях.
Робітники підприємств інших виробництв, зайняті у технологічному процесі виробництва такої продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів,
пластичних мас (включаючи композиційні матеріали, склопластики і поліуретани, у тому числі методом напилення), каучуків, лакофарбової, побутової
хімії, органічного синтезу, синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих
цехах, відділеннях, на дільницях і установках.

IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх солей, окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, селену,
денітрація та концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у виробництві вибухових речовин і різних видів пороху
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів.
2. Відпрацювання і виготовлення вибухових речовин, включаючи промислові вибухові речовини
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин.
3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних, безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів, згоряючих гільз, окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної
кислоти, а також напівфабрикатів і композицій на їх основі
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів (за винятком працівників, зайнятих виготовленням металевих оболонок для запальників).
4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну та колоксиліну
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час приготування піроксиліну, розчинів гіпохлориту, бучення, промивання,
відбілювання і сушіння.
Робітники, майстри та старші майстри, зайняті у технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім робітників, зайнятих відбілюванням, сушінням, промиванням лінта, нейтралізацією вод і приготуванням водопом’якшувальних розчинів.
5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.
6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація та ректифікація розчинників
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.
7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт усіх видів боєприпасів, бойових частин, споряджених твердопаливних ракетних двигунів,
піротехнічних виробів, засобів ініціювання, інших комплектуючих виробів, що містять продукти, зазначені у підрозділах 2 і 3 цього розділу.
Утилізація та знищення ракет, боєприпасів та їх елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин
і піротехнічних сумішей
Працівники:
зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах та під час відпрацювання нових технологій цих виробництв;
зайняті утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей;
зайняті на роботах в особливо небезпечній зоні потенційно небезпечних об’єктів.
8. Виробництво метолу, селективного розчинника, дінітрокрезоляторів натрію та амонію
Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.
(Продовження — у наступному номері)
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Працівники у школах:
керівники та вчителі
Ось і настав початок нового навчального року — по всій країні першого вересня
лунають шкільні дзвоники. Для батьків — це витрати на підготовку до чергового
періоду навчання своїх дітей, а для школярів — зустрічі з однокласниками, нові
знання, вправи та пригоди. А що ж відбувається в середині школи і хто займається
підготовкою та організацією навчального процесу? Отже, наразі з’ясуємо, хто ж
такі педагогічні працівники шкіл, а також хто і як керує загальноосвітніми навчальними закладами.

Про керівників шкільних закладів
Перш ніж навести певний перелік керівних
посад шкільних навчальних закладів, зазначимо, що ці заклади різняться між собою. Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальну
середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV
(далі — Закон № 651) до загальноосвітніх навчальних закладів належать:
— школа I – III ступенів;
— спеціалізована школа (школа-інтернат) I –
III ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів та курсів;
— гімназія (гімназія-інтернат) — навчальний
заклад II – III ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів відповідно до профілю;
— колегіум (колегіум-інтернат) — навчальний заклад II – III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного
профілю;
— ліцей (ліцей-інтернат) — навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
— школа-інтернат I – III ступенів — навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують
соціальної допомоги;
— спеціальна школа (школа-інтернат) I – III
ступенів — навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
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— санаторна школа (школа-інтернат) I – III
ступенів — навчальний заклад з відповідним
профілем для дітей, які потребують тривалого
лікування;
— школа соціальної реабілітації — навчальний заклад для дітей, які потребують особливих
умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);
— вечірня (змінна) школа II – III ступенів —
навчальний заклад для громадян, які не мають
можливості навчатися у школах з денною формою навчання;
— навчально-реабілітаційний центр — навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами
розвитку.
Відповідно до назв цих закладів має виписуватися посада першого керівника. Розглянемо
приклади професійних назв робіт керівного
складу шкіл згідно з нормами Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП).
На сьогодні чинною є професійна назва роботи «Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)» з кодом
КП 1210.1.
Відповідно до Додатка В до КП назви професій
можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце
роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за
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умови дотримання лаконічності викладення,
якщо інше не передбачено КП чи відповідними
законодавчо-правовими актами. Наприклад, від
зазначеної вище назви керівника можна утворювати такі назви: «Директор ліцею», «Директор школи», «Директор навчально-реабілітаційного центру» тощо.
Щодо основних посадових обов’язків відповідного керівника, то слід нагадати, що згідно з
нормами «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, які зазначені у штатному розписі, а виняток можуть
становити керівники, правове положення яких
визначено в Статуті (положенні) підприємства
(у нашому випадку — школи) або відповідного
підрозділу, де зазначено основні завдання,
обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII керівник
закладу освіти, що є в загальнодержавній власності та підпорядковується Міністерству освіти і
науки України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти шляхом
укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
України. Водночас, такі обставини жодним чином не заперечують наявності посадової інструкції для директора шкільного закладу.
Звертаємо увагу на те, що на сьогодні кваліфікаційна характеристика «Директора навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії,
інтернату і т. ін.)» як узагальнена, відсутня. У КП
навпроти цієї професійної назви роботи (стовпчик ДКХП) є посилання на випуск 80 ДКХП
«Соціальні послуги». Однак, у цьому випуску
міститься, поряд з іншим, кваліфікаційна характеристика «Директора інтернату (будинкуінтернату, пансіонату і т.ін.)», яка є уточненою
від базової професійної назви роботи. Стандартна кваліфікаційна характеристика «Директора
навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)» (а також її уточнення)
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мала б міститися у випуску 77 ДКХП «Професії
(посади) працівників закладів освіти» (не видано). Тому на сьогодні при розробленні відповідної посадової інструкції слід користуватися Законом № 651 та випуском 80 ДКХП.
Отже, розглянемо загальні посадові обов’язки директора шкільного закладу, серед
яких відповідний керівник:
— здійснює загальне управління діяльністю
школи в усіх напрямах відповідно до її Статуту й
законодавства України;
— спільно з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає
рішення про програмне планування її роботи;
— здійснює розробку, затвердження та впровадження програм розвитку закладу, освітніх
програм, навчальних планів, курсів, дисциплін,
річних календарних навчальних графіків, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку школи
та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів;
— визначає структуру управління школою,
штатний розпис;
— вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші
питання, що виникають в процесі діяльності;
— планує, координує та контролює роботу педагогічних й інших працівників школи;
— затверджує розклад занять учнів, графіки
роботи й педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки та графіки відпусток;
— заохочує та стимулює творчу ініціативу
працівників, підтримує сприятливий моральнопсихологічний клімат у колективі;
— формує контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист прав учнів;
— забезпечує державну реєстрацію школи,
ліцензування освітньої діяльності, державну
атестацію та акредитацію закладу;
— створює у школі необхідні умови для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я
учнів та працівників школи;
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— забезпечує ефективну взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування,
підприємствами і організаціями, громадськістю,
батьками, (особами, які їх замінюють);
— організовує та вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і
організацій, методичних об’єднань;
— забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять
з інших джерел, надає засновникові та громадськості щорічний звіт про забезпечення і витрати
фінансових коштів і матеріальних засобів;
— представляє школу в державних, місцевих,
громадських та інших органах, організаціях, закладах;
— забезпечує поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації,
організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
— керує на правах оперативного управління
майном, що є власністю школи, розпоряджається
кредитами;
— забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій та обладнання,
вживає заходи щодо приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень школи;
— звітує на зборах трудового колективу про
стан охорони праці, забезпечення оздоровлення
працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків;
— вживає заходи спільно з профспілковим
комітетом і батьками учнів щодо покращення
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організації харчування, асортименту продуктів,
створення умов для якісного приготування їжі в
їдальні школи, а спільно з медичними працівниками — щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному
закладі.
Ці та інші завдання і обов’язки перелічують,
як правило, у посадовій інструкції, а безпосередньо у контракті вказують посилання на відповідну посадову інструкцію. Подібні заходи
сприяють тому, що за погодженням директора
керівництво школи може вносити зміни саме до
посадової інструкції, не змінюючи тим самим
контракт.
Слід звернути увагу, що якщо школа є спеціалізованим закладом освіти та виховання дітей
(наприклад, школа-інтернат), то мають визначатися і специфічні функціональні обов’язки керівника, наприклад, забезпечення належної роботи гуртожитків, санаторно-курортного лікування тощо.
Допомагають директору школи в організації
виховного та навчального процесу його заступники: «Заступник директора школи з навчальної роботи» і «Заступник директора школи з виховної роботи» (назви утворені за допомогою
вже згаданих можливостей розширення і уточнення відповідно до Додатка В до КП та із застосуванням похідного слова «Заступник»). Також
вводиться посада «Педагога-організатора», який
організовує всю виховну, спортивну та культурно-масову роботу з дітьми та дорослим населенням за місцем проживання. Основні функції, завдання та обов’язки зазначених вище
посад, а також відповідний код КП наведено
у Таблиці 1.
Таблиця 1

«Заступник директора школи з навчальної роботи» (код КП — 1210.1)
Керує організацією навчального процесу, забезпечує повне та якісне виконання навчальних планів і програм, здійснює
контроль за результатами роботи педагогічного колективу, рівнем знань учнів. Організовує поточне і перспективне планування діяльності колективу навчального закладу, надає допомогу педагогічним працівникам у підготовці навчально-програмної
документації, проведенні занять і позакласних заходів. Бере участь у роботі з підбору і розстановки кадрів, встановлення
обсягу їх навчальної роботи (навантаження), складає розклад навчальних занять. Керує роботою педагогічних працівників,
які здійснюють навчальний процес, організовує систему методичної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту, форм і
методів навчання, організовує роботу з методичного забезпечення навчального процесу, оснащення навчальних кабінетів і
лабораторій навчальною та навчально-методичною літературою, сучасними засобами навчання. Здійснює контроль за веденням навчальної документації, забезпечує своєчасну підготовку встановленої облікової та звітної документації.
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Таблиця 1. Закінчення
«Заступник директора школи з виховної роботи» (код КП — 1210.1)
Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення. Координує
роботу класних керівників, вихователів та інших безпосередньо йому підпорядкованих працівників. Організовує і координує
розробку необхідної навчально-методичної документації. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу,
роботою гуртків, груп продовженого дня і проведенням позакласних та позашкільних заходів, відвідує позакласні й позашкільні заходи, заняття гуртків, груп продовженого дня, аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома
педагогів. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації виховного процесу. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій. Бере участь у здійсненні адміністративно-господарського контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у
розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями. Надає методичну допомогу класним керівникам,
керівникам груп продовженого дня, гуртків, спортивних секцій, трудових об’єднань, у тому числі з питань забезпечення охорони праці учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам.
«Педагог-організатор» (код КП — 2359.2)
Розробляє плани проведення масових культурно-освітніх, спортивних та розважальних заходів протягом навчального року.
Залучає до роботи в установленому порядку кваліфікованих тренерів, спортсменів, спеціалістів різного профілю, діячів
науки і культури. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій та клубів. Забезпечує канікулярний відпочинок учнів, бере участь в організації їх літнього оздоровлення (туристичні походи, оздоровчі табори тощо), а також допомагає в працевлаштуванні на час літніх канікул. Вирішує питання використання для роботи спортивних баз, парків,
шкільних залів, установ культури. Вживає заходи щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх,
проводить профілактичні бесіди, за потреби — індивідуальні (насамперед з дітьми з неблагополучних та малозабезпечених
сімей).

Про педагогічний персонал
Звісно, коли ми думаємо про працівників
шкіл, то відразу згадуємо вчителів — і це не дивно, оскільки більшість шкільного часу діти проводять саме з ними.
Вчителі мають спеціалізації відповідно до дисципліни, яку вони викладають. Отже, хоча й всі
вчителі виконують фактично однакові функції,
але залежно від напряму дисципліни кожен таки
має свою специфіку.
Так, у загальному вигляді будь-який вчитель має здійснювати наступні завдання та
обов’язки:
— навчання та виховання учнів з урахуванням специфіки предмету, що викладає вчитель,
і віку школярів;
— стимулювання соціалізації учнів та формування в них загальної культури, національної
самосвідомості, свідомого обрання майбутньої
професії;
— забезпечення заходів протипожежної безпеки, а також режиму дотримання норм і правил техніки безпеки у роботі з учнями;
— організація та проведення позаурочної навчальної роботи зі шкільного предмета;
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— користування сучасними формами та методами організації навчально-виховного процесу, забезпечення результативності та якості
своєї роботи, розвиток педагогічної майстерності тощо.
Щодо особливостей роботи, то, наприклад,
для вчителів хімії, фізики та біології, в разі
використання ними дослідницького обладнання на уроках, існують певні специфічні
обов’язки та дещо підвищена відповідальність
щодо дотримання норм безпеки життєдіяльності, використання та зберігання речовин і
матеріалів. Для вчителів фізичної культури та
трудового навчання існують свої методи щодо
охорони здоров’я, допусків до навантаження
чи використання дітьми певних пристроїв
тощо.
Таким чином, при розробленні посадових інструкцій вчителів поряд з основними обо-в’язками слід наводити і певні специфічні напрями
діяльності.
На сьогодні КП передбачає низку професій
педагогічних працівників шкіл, основні обов’язки яких із зазначенням коду КП наведено у Таблиці 2.
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Таблиця 2
«Вихователь» (код КП — 3340)
Планує, організовує, проводить виховну, позаурочну навчальну роботу з вихованцями. Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їхніх здібностей, обдаровань, талантів та участі в художній, технічній, спортивній, суспільно корисній діяльності, професійній орієнтації, соціальній адаптації. Працює в тісному контакті з педагогами, батьками.
Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,
гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, культурно-національних, духовних,
історичних цінностей України.
«Вихователь-методист» (код КП — 2351.2)
Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу навчально-виховного закладу.
Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, розкриттю здібностей та таланту. Надає
методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей.
«Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (код КП — 3310)
Планує і організовує навчальну діяльність учнів та здійснює їх виховання. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання та виховання школярів. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту
початкової загальної освіти. Вживає заходи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів, оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, забезпечує надання першої долікарської допомоги. Чергує в школі відповідно до
графіка чергувань на перервах між заняттями, а також за 30 хв до початку і протягом 30 хв після закінчення занять. Поводить інструктаж учнів з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
«Вчитель загальноосвітнього навчального закладу» (код КП — 2331)
Здійснює навчання і виховання молодших школярів, проводить уроки та інші навчальні заняття у закріпленому за ним по
розподілу навчального навантаження класі, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Реалізує застосовувані у школі навчальні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу уроків, використовуючи для цього різноманітні прийоми, методи та засоби навчання. Забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки відповідно до вимог державного освітнього стандарту.
«Вчитель загальноосвітнього навчального закладу» (код КП — 2320)
Забезпечує належний рівень викладання навчальних дисциплін. Здійснює навчання і виховання учнів із врахуванням специфіки навчального предмета й навчального закладу, проводить навчальні заняття в закріплених за ним відповідно до розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Організовує та проводить
позакласну роботу з предмета. Реалізує навчальні програми відповідно до навчального плану закладу, власного навчальнотематичного планування і розкладу занять, проводить дослідницько-пошукову роботу. Планує поурочну навчальнопізнавальну діяльність учнів із використанням сучасних різноманітних методів та засобів навчання і виховання. Як класний
керівник працює в тісному контакті з вчителями-предметниками, проводить виховну роботу з учнями, контролює виконання
ними Статуту закладу та Правил внутрішньо шкільного трудового розпорядку.
«Практичний психолог» (код КП — 2445.2)
Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні
психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Надає допомогу учням, вчителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психологопедагогічної корекції, консультування. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до освіти, допомагає
у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. Виявляє і обстежує учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку. Зберігає професійну таємницю,
не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи. Використовує нові розробки та
методики діагностики, психокорекційної та психолого-профілактичної роботи.
«Педагог соціальний» (код КП — 2340)
Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей. Веде статистичну та іншу документацію стосовно дітей, які потребують соціальної реабілітації: особові справи підопічних, листування з органами виконавчої влади, суб’єктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками. Складає плани виховної та реабілітаційної роботи. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує
їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення у соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей як особистостей, їхнього благополуччя в мікросоціумі. Готує дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх,
дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж тощо.
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Зверніть увагу на те, що у КП (і у Таблиці 2
відповідно) містяться дві позиції «Вчителя загальноосвітнього навчального закладу» з різним
кодуванням: 2331 і 2320. Це пов’язано з тим, що
перший з проводить навчання у класах початкової освіти, другий — в усіх подальших класах.
Звичайно ж, наведені вище переліки не є повними, але в них зазначені основні завдання та

функції найпоширеніших видів професій і посад
керівного й педагогічного складу в школах, які
ви можете використати у поточній роботі, зокрема, під час розроблення (зміни, оновлення,
уточнення) відповідних посадових інструкцій.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

У наступному номері ви зможете ознайомитися з основними обов’язками інших працівників,
які не належать до педагогічних, але неодмінно мають бути у школі, оскільки забезпечують,
зокрема, її господарську та технічну складову

РЕКЛАМА
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Призначення керівником:
як знайти компроміс з підлеглими
Проблема взаємин керівників та підлеглих вельми актуальна для більшості підприємств й характер сталих взаємин залежить від ефективності управління компанією, стилю керівництва, авторитету керівника та соціально-психологічного
клімату в колективі. Можливо, ви стали керівником вперше у вашій кар’єрі, досягнувши максимуму, як фахівець, і подальше зростання автоматично призвело
до того, що вас вже оцінюють за управлінськими, а не суто професійними компетенціями. А може бути, що це ваш черговий крок по вже знайомому вам шляху
менеджерського маршруту. Отож, наразі з’ясуємо, як адаптуватися до нової керівної посади та зберегти взаєморозуміння з підлеглими.

Варіанти призначення
У будь-якому колективі всім людям доводиться
спілкуватися, але в офісі співробітники повинні
дотримуватися певних норм поведінки і пристосовуватися до умов праці, окрім того, на кожному підприємстві існують негласні правила, за
якими будуються міжособистісні комунікації
підлеглих з керівником.
У періоди нових призначень важливо вдало
використовувати момент перерозподілу зон відповідальності та впливу. Це періоди, коли зникають старі й встановлюються нові межі відносин. Від того, наскільки вдало новий керівник
окреслить свою територію і встановить свої
правила спільної роботи, багато в чому залежить подальша ефективність ввіреного йому
підрозділу. А правила ці належить вибудовувати
не лише зі своїми підлеглими, а й з керівництвом підприємства, а також з керівниками інших підрозділів.
Дуже часто люди, прийшовши на нове місце,
відразу починають активно діяти, хоча спочатку
слід було б детально розібратися в ситуації,
оскільки кожен колектив вимагає певного стилю керівництва, враховуючи цілі та завдання
відповідного підрозділу.
Керівниками стають за різними обставинами. Але існують три основні ситуації, коли можна стати керівником:
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1) ви стали керівником своїх колишніх колег;
2) вас запросили на керівну посаду на незнайоме підприємство;
3) ви формуєте нову команду на своєму підприємстві, але людей до неї обираєте «зі сторони».
Що ж очікує нового керівника? Як підтримувати баланс у відносинах, щоб не втратити авторитет і не нашкодити роботі? Алгоритм дій буде
різним — залежно від того, яким саме чином вас
було призначено на керівну посаду. Отож, наразі розберемо кожен з вищенаведених способів
детально.

Керівник своїх колишніх колег
Нарешті сталося, ви — новий керівник. При
цьому не має значення — ви майже перша особа
підприємства, начальник великого підрозділу
або ж маленького відділу чи проекту. У будьякому випадку вибудувати нові відносини з колегами, які знають вас не один рік, доведеться
спочатку.
Здається, що як тільки відбудеться довгоочікуване підвищення, і в підпорядкування дадуть
нехай навіть невеликий відділ, все миттю зміниться. І обов’язково на краще! Реальність же
вносить свої корективи. Добрі особисті стосунки з колегами можуть зіпсуватися через
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заздрість або просто через те, що зникне та довіра, яка може бути тільки в позиції на рівних.
Дехто з колишніх колег можуть вперто не хотіти
сприймати вас як керівника, а деякі — навпаки,
виявлятимуть бажання отримати особливі блага і переваги через хороші відносини.
Звичайно, може, колишні товариші безболісно та з радістю сприймуть і ваше підвищення, і
вас в новій якості. Але, на жаль, так буває дуже
рідко. Як правило, будь-яка група важко реагує
на зміни у своїй структурі.
Особа, яка раніше була рівною, а зараз стала
керівником, часто засуджується колишніми колегами. А сам керівник може почати відчувати
почуття провини — його підвищили, а інших —
ні. І такий комплекс провини охоче підтримають підлеглі — адже керівником, який знаходиться у стані провини, управляти набагато
простіше.
Ще на початку керівництва ви будете дивуватися, що про певні події, не пов’язані з виконанням роботи, дізнаватиметесь із запізненням чи
не дізнаватиметесь взагалі (приміром, якщо
весь відділ відзначав купівлю авто одним зі співробітників ввечері у п’ятницю, цілком нормально, що ви про це дізнаєтесь лише у понеділок).
Ми перебуваємо у межах бізнес-культури, коли
між керівником і підлеглими встановлюється
свідомо велика дистанція. Якщо намагатися зберегти дружбу за будь-яких обставин, може постраждати бізнес. Керівник, який дружить, а не
співпрацює, досягне того, що рішення будуть
приймати співробітники, а вся відповідальність
покладатиметься на нього.
Ваша роль змінилася: з колеги ви стали начальником. Тепер, відповідно до цієї ролі, потрібно змінювати й поведінку. А можливе засудження з боку підлеглих краще прийняти як
неминуче — тоді воно не буде настільки травматичним.
Так, з’являється дистанція, це, можна сказати,
плата за підвищення. І тепер, можливо, доведеться шукати нове коло дружнього робочого
спілкування — керівників вашого рівня. А з підлеглими встановлювати добрі стосунки здорового співробітництва і партнерства: ви ж як і
раніше в одному човні.
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Всі ми люди і схильні відчувати симпатію до
когось більше, до когось менше. У цьому полягає одна зі складностей керівництва. Необхідно
м’яко, але наполегливо роз’яснювати підлеглим,
що особисті інтереси і дружба — не привід для
поблажок, вам потрібна їхня підтримка і ви готові надавати їм допомогу, якщо того вимагають інтереси справи.
Якщо хтось із співробітників отримує особливі умови, що виражаються в потураннях з боку
керівництва, то частина його роботи автоматично перерозподіляється між іншими членами команди. Це може призвести до невдоволення з
боку підлеглих і зниження рівня управління
підрозділом у цілому.
Також керівник зобов’язаний мати авторитет.
Є багато точок зору на те, чи можна заводити
особисті відносини на роботі. Якщо ви стали з
підлеглим друзями, то ви зобов’язані бути лідером у таких відносинах. Якщо ж в дружніх стосунках ви поступаєтеся роллю лідера підлеглому
і починаєте шукати у нього схвалення, ділитися
з ним своїми бідами та демонструєте свою слабкість і відсутність ініціативи, то ви не існуєте
для нього як керівник. Тому у разі, коли ви відчуваєте, що не зможете бути лідером в дружніх
відносинах з підлеглим, не потрібно зав’язувати
дружбу — краще тримайте дистанцію.
Зовнішні та внутрішні зміни неминучі — людині, яка отримала підвищення, не можна залишатися незмінною. А от зайвими будуть переживання з приводу того, що дружні відносини
з колишніми колегами будуть порушені. Найчастіше людьми керує банальна заздрість. Мовляв, я стільки років працював — чому не я отримав підвищення. Коли людина щиро радіє за
вас і розуміє ваше бажання «рости», вона не
ставитиме палиці в колеса, а навпаки допомагатиме.
Не бійтеся власних амбіцій, які змусять інших
до вас прислухатися. Під час перебування на керівній посаді, у вас з’являється реальна можливість вплинути на те, що справді заважає роботі
колективу, і, зокрема, вашого відділу. Залиште
спроби відразу ж все поламати і переробити. Поступові зміни на краще будуть більш продуктивними і не такими болючими.
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Об’єктивно оцінюйте ділові якості своїх теперішніх співробітників. Сприймайте своє нове
призначення як можливість створити міцну команду. Забудьте про те, як хотілося розквитатися
зі капосними, конфліктними співробітниками
або ставати на захист «маленьких і слабких».
Люди, які працюють у вашій команді, повинні
давати результат. Без краплі жалю розлучайтеся
з тими, хто не може виконувати якісно свою роботу або не бажає що-небудь змінювати.

Керівництво на новому
підприємстві
Досить складно відбувається процес працевлаштування керівником на незнайоме підприємство. Вас сприймають як чужинця, при чому не
лише ваші підлеглі, але і ваш начальник. Все для
вас нове і незнайоме. Вам потрібно освоїтися не
тільки як професіоналу, але й вивчити незвичну
для вас організаційну культуру з усіма її правилами та звичаями.
Найголовніша помилка керівників за таких
обставин — це недотримання балансу влади,
намагання відразу, як кажуть, взяти бика за
роги. Не забувайте, що ви потрапили в сформований колектив, який запросто може об’єднатися проти вас. В результаті, після тривалого
суперництва і конфліктів, хтось просто поскаржиться на вас, як на марнославного егоїста,
який піклується лише про свої інтереси. Ваш керівник і сам ще погано вас знає, а тому, швидше
за все, він буде довіряти своєму найстаршому й
найвідданнішому працівникові.
Отож, на початку обходьте гострі кути, уникайте відкритих конфліктів і не піддавайтеся на
провокації. Дотримуйтеся правила «балансу влади» — поступіться в дрібницях підлеглому й цей
співробітник з готовністю буде вам підкорятися
і навіть допоможе освоїтися на першому етапі.
Також навчіться сприймати критику. Не кожному це під силу, адже ми всі вважаємо себе безгрішними і найобізнанішими. Тому конструктивне критичне зауваження, навіть почуте
мимоволі, потрібно взяти до уваги і подумати
чому виникла критика з боку підлеглих, чи
об’єктивна вона і що вчинити, аби виправити в
подальшому цю ситуацію.
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До того ж, жодна людина не може знати все
на світі, і цілком можлива ситуація, коли власні
амбіції потрібно буде залишити в стороні й звернутися за допомогою до кого-небудь з підлеглих,
які добре обізнані в певному специфічному питанні.
Домовтеся з неформальним лідером. Неформальний лідер — це людина з-поміж ваших підлеглих, яка користується повагою і авторитетом
серед колег, якій вони довіряють і до думки якої
прислухаються. Якщо неформальний лідер не
згоден з вами або взагалі не сприймає ваші
доручення, то аналогічною буде реакція всього
колективу. Ви зобов’язані домовитися з неформальним лідером і нейтралізувати його можливий негативний вплив. Зробити це можна багатьма способами, для прикладу — декілька
варіантів:
— дайте йому відповідальне доручення («тільки ти зможеш з цим впоратися»). Можливо, визнання вами його заслуг і висока значимість поставленого завдання подіють на нього. Прийнявши завдання до виконання, він автоматично
приймає вас як керівника;
— якщо це не допомагає, то просто «купіть»
його, наприклад, замовте йому новий комп’ютер
або відправте на семінар за рахунок компанії
(звісно, якщо семінар у вас на підприємстві сприймають як заохочення, а не каторгу);
— якщо і це не допомагає, то можна спробувати налагодити контакт з іншими співробітниками, викликати у них довіру до вас. В результаті лідер залишиться один, тоді як більшість
співробітників буде вже на вашому боці.
Не чекайте, що ваші підлеглі будуть вам підкорятися лише тому, що вас призначили керівником. Ви маєте заслужити повагу і авторитет
колег.
У будь-якому колективі складаються певні
традиції (часто неофіційні), не пов’язані з робочими питаннями, приміром, щодо проведення
свят, офісного побуту тощо. Зміна звичного
укладу життя зазвичай сприймається співробітниками болісно, а тому на перших порах від подібних заходів краще утриматися. Навіть якщо
ви хочете що-небудь поліпшити, спочатку
з’ясуйте позицію співробітників: непотрібні
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поліпшення нікого не ощасливлять і авторитету
вам не додадуть. Це стосується і корпоративних
свят. Не варто кардинально змінювати звичні
для людей традиції — їх краще підтримувати,
при бажанні привносячи щось нове. Пам’ятайте:
персонал дуже цінує стабільність. І якщо змін в
трудовому процесі уникнути не можна, то зберегти стабільність в побуті цілком можливо.
Якщо з кимось із колективу не вдається знайти
спільну мову, не бійтеся втратити цього працівника. Це вбереже ваші нерви від можливих чвар
у майбутньому. Адже не виключено, що хтось із
заздрощів або від образи, що не його призначили
керівником, буде чинити перепони. Вам не треба
витрачати час на з’ясування стосунків, потрібно
лише працювати. Та зауважимо: перш ніж звільнити співробітника, спробуйте налагодити з ним
стосунки, а якщо не вийде, то хоча б знайдіть
заздалегідь йому заміну.
Щоб не загрузнути в потоці щоденної рутини,
вмійте розподіляти обов’язки в колективі. Залиште собі тільки те, що вимагає безпосередньо вашого вольового рішення. Дрібніші справи можна доручити підлеглим і потім просто перевірити
їх виконання. Запам’ятайте, що хороший керівник — не той, який не може навіть піти у відпустку, щоб не зупинилася робота, а той, чия відсутність не буде помітною. Тобто все треба
організувати і налагодити таким чином, щоб підприємство працювало як годинник, адже не кожен день викликають наладжувальника годинникових механізмів.

Молодий керівник в колективі
Сьогодні, коли безліч вищих навчальних закладів готують кваліфікованих управлінців,
проблема вступу на посаду керівників молодого
віку актуальна і заслуговує окремої уваги.
Все частіше ми бачимо, як руйнується стереотип про те, що начальниками стають тільки
найстарші і досвідчені. Якщо раніше накопичений професійний досвід мав визначальне значення для успіху, то нинішній час диктує нові
критерії — гнучкість мислення, швидкість прийняття рішень, оволодіння новими технологіями. Все частіше саме молодих людей висувають
на керівні посади.
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Найпоширенішою проблемою, з якою доводиться зіткнутися молодому керівникові, є недолік авторитету. А якщо в підпорядкування до
«молодого і перспективного» потрапляють люди
набагато старші за нього, то ситуація, природно, погіршується. Як же молодому начальнику
завоювати повагу у «старожилів» підприємства
і зберегти здорову атмосферу в колективі?
Молодому керівнику належить прийняти таке
ставлення, як цілком нормальне, й працювати
над тим, аби заробити авторитет в новому колективі. І зробити це, в принципі, досить просто. Слід навчитися спілкуватися зі своїми підлеглими, використовуючи мову результатів. Не
потрібно нікому доводити величезний багаж
знань, яким ви володієте, незважаючи на свій
молодий вік, натомість потрібно дізнатися у підлеглих, чого вони очікують від свого керівника,
і показати, як ви свої знання вмієте реалізовувати на практиці. Крім того, необхідно постійно
цікавитися тим, чи виправдовуєте ви бажання
своєї нової команди.
Погодьтеся, що коли молодий керівник володіє досить великим багажем знань, які допомагають йому працювати над розвитком і зростанням бізнесу, то немає ніякої різниці, скільки
років цьому керівнику. Ніхто не говорить, що
авторитет можна заробити буквально відразу,
цього якраз і не буде. Потрібно добре постаратися,
щоб нова команда побачила не тільки знання,
а й потенціал, який допоможе завоювати довіру
до себе.
Важливо не відчувати себе наймолодшим і
слабким серед керівників. Не варто постійно і у
всьому поступатися «старшим товаришам» тільки тому, що вони мають великий досвід. Якщо
керівництво обрало вас як людину, гідну підвищення, варто прийняти думку про те, що це —
оцінка ваших ділових і професійних якостей.
А значить, до складу керівників ви увійшли не з
порожніми руками, а зі своїми досягненнями,
перемогами та перспективами.
Часто молоді керівники стикаються з тим, що
вже на першій зустрічі, на перших зборах їх вік
викликає настороженість і упередження, що «ще
нічого сказати і запропонувати». Це той рідкісний випадок, коли молодість іноді служить пе-
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решкодою для досягнення мети і кар’єрного
зростання. Однак, якщо ви дійсно досягли успіху
в своїй справі і знаєте, про що говорите, а не
просто сиплете шаблонами і модними іноземними термінами, сміливо відмітайте невпевненість з приводу віку і доводьте свою спроможність. Скільки керівників вищої ланки змінювали свою думку і були приємно здивовані
тим, що «ось ця молода людина, виявляється, не
за роками розвинена і знає, про що тлумачить».
Завойовуйте підлеглих не порожнім базіканням,
регаліями і здатністю «продати себе», а знанням
справи і реальними вчинками.
Також прихід молодого керівника може викликати образу в тих, хто сподівався зайняти цю
посаду. Фахівці старшого віку страждають сьогодні від нестачі роботи, відмов у прийнятті на
роботу з боку роботодавців і, звичайно, з тривогою та побоюванням сприйматимуть нового
молодого керівника. Ще одним фактором, що
сприяє виникненню проблеми сприйняття молодого керівника, є переконання старшого покоління в тому, що молодий і недосвідчений не
впорається, «розвалить» всю систему, відпрацьовану роками.
З подібним ставленням стикався, напевно,
кожен управлінець на початку своєї кар’єри. Недовіра, косі погляди, а в гіршому випадку — саботаж можуть істотно ускладнити завдання. Тут
необхідно врахувати всі нюанси, починаючи від
зовнішнього вигляду і закінчуючи професійною
компетенцією.
Секрет успіху новопризначеного молодого
керівника полягає в повазі до професіоналізму
«старожилів». Але в такій ситуації небезпечно
бути ліберальним керівником, оскільки в надії
отримати особисту повагу співробітників старшого віку, можна втратити професійний авторитет, так як співробітники можуть використовувати «лібералізм» молодого керівника в своїх
інтересах. Деякі молоді управлінці впадають в
іншу крайність. Починають відразу демонструвати свою владу, використовувати авторитарні
методи управління. Такий підхід налаштує проти керівника будь-якого підлеглого, незалежно
від його віку. Поширеною помилкою молодих
керівників є те, що вони, вступаючи на посаду,
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починають імітувати бурхливу управлінську
діяльність і оцінювати стан справ без глибокого
і послідовного вивчення ситуації. Подібні дії,
природно, дратують підлеглих, які мають більший професійний досвід. Така поведінка може
завести справи на підприємстві в «глухий кут» і
призвести до дезорганізації відносин «керівник –
підлеглий». Аби уникнути подібної ситуації, необхідно завчасно скласти певний план дій, ще
до початку роботи. Чітка постановка завдань і
роз’яснення власної концепції роботи на першій
нараді, зниження преміальної частини, наприклад в разі порушення трудової дисципліни, щотижнева звітність та інші управлінські інструменти в їх послідовній реалізації.
Мабуть, найбільш складний варіант для молодого керівника — передпенсійний колектив.
У такому колективі вже не стільки думають про
роботу, скільки перечікують час, що залишився
до виходу на пенсію. Створюються неформальні
клуби, в яких люблять обговорювати «зеленого»
керівника. Але і тут є можливість не здаватися,
а зробити все можливе через встановлення термінів, відведених для виконання роботи, і регламентів.
Деякі зі співробітників можуть мати дітей, які
є ровесниками нового керівника, а тому будуть
ставитися до нього по-батьківськи, не сприймати всерйоз його розпорядження і всіляко намагатися «допомогти» порадами.
У міру того, як співробітники будуть виходити
на пенсію, колектив природним чином оновиться,
з’явиться можливість більше впливати на ситуацію.
Якщо розглянути ситуацію конструктивно, то
молодий керівник може віддавати роботі більше
сил і часу, допізна затримуватися, брати на себе
підвищену відповідальність, переносити підвищені навантаження, в тому числі й емоційні.
Для багатьох людей старшого віку подібний
темп роботи вже неприйнятний, оскільки їхні
життєві пріоритети інші — родина, діти, відпочинок. Бажане підвищення їм важливо не стільки для просування по кар’єрних сходах, скільки
для підтвердження їх статусу і заслуг перед підприємством. Молодий керівник не повинен про
це забувати. Йому варто дотримуватися поваги
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і бути вдячним, адже він починає свою роботу
зі стартового майданчика, створеного до нього.
З іншого боку, у молодого керівника є можливість швидко одержати свої перемоги і стати не
менш корисним для підприємства, ніж його
старожили.
При будь-якій зручній можливості радьтеся зі
старшими співробітниками, нерідко вони можуть дати дійсно цінні поради, але рішення приймайте самостійно. Якщо старший підлеглий дав
вам пораду — це не удар по вашому авторитету,
а всього лише інформація для роздумів. Так ви
покажете, що цінуєте знання і досвід старших
колег, але в той же час здатні діяти самостійно.
Однаково спілкуйтеся з усіма підлеглими незалежно від віку й нікому нічого не намагайтеся довести — просто робіть як належить свою справу.
Синонімом слова «керівник» є слово лідер.
Поняття влади, керівництва та лідерства в системі управління — ефективне використання цих
інструментів дає керівникові здатність направляти зусилля групи і особистості на виконання
спільних завдань.
Ставши керівником, не міняйте свого ставлення до колег. Отримавши додаткові повноваження, продовжуйте доброзичливо спілкуватися
зі співробітниками, піклуватися про них, цікавитися їх життям. Прислухайтеся до думки своїх
підлеглих — кожен з них є фахівцем у своїй професії, це звільняє молодого керівника від необхідності знати все і про все. Не дозволяйте собі
контролювати кожну дію співробітників — дайте їм право на помилку. Тим самим ви розвинете
в них відповідальність і здатність приймати самостійні рішення. Навіть якщо поза стінами
офісу вас пов’язують дружні відносини, на роботі ви повинні мати авторитет.

Формування нової команди
Ситуація досить поширена, коли новий керівник звільняє стару команду і набирає нову. Але
давайте подумаємо, що при такому маневрі
може вийти. Що стоїть за вашим рішенням змінити персонал? Можливо, це страх, що доведеться долати механізм роботи, який склався,
змінювати установки підлеглих, а також зіткнутися з проблемою впровадження нового, заду-
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маного вами, на старий «ґрунт». Якщо причина
тільки в цьому, то це ваша внутрішня проблема.
Слід ще раз об’єктивно проаналізувати плюси і
мінуси зміни команди.
По-перше, потрібно усвідомлювати, що «старі» співробітники, можливо, і не влаштовують
вас з особистих міркувань, але вони, і треба віддати їм належне, певний час пропрацювали на
даному підприємстві й знають специфіку роботи зсередини. Можна покластися на їх професіоналізм і досвід, який вам обов’язково стане в
нагоді в деяких питаннях.
По-друге, нова команда. Припустимо, ви хочете взяти «своїх», перевірених людей. Слід при
цьому враховувати фактор психологічного
сприйняття: «свої» можуть прийти на підприємство, маючи певну установку по відношенню до
вас як до керівника («своя людина, можна розслабитися») і до підприємства в цілому. Відомо,
що в багатьох компаніях усталена корпоративна
культура сприяє ефективному веденню бізнесу,
а зміна команди може привести до того, що
клієнти не будуть сприймати настільки ж позитивно нових менеджерів замість старих, з якими
давно встановлені міцні контакти. Тому цілком
нова, але «своя» команда може зруйнувати те,
що створювалося роками. Іноді почати варто з
оновлення половини команди й далі діяти з
огляду на ситуацію. Багато хто скаже, що цей
підхід неефективний і треба міняти всіх. Але
пам’ятайте, що час, витрачений на вступ на посаду і адаптацію нових співробітників, встановлення контактів з клієнтами, може зіграти не на
вашу користь, а старий колектив (нехай і не в
100% складі) забезпечить статус стабільності
насамперед для партнерів і клієнтів.
Успішний керівник команди в процесі діяльності приділяє увагу трьом основним складовим: досягнення цілей; розвитку навичок людей; формування команди.
Дані складові перетинаються, оскільки ігнорування однієї складової неминуче негативно
позначається на інших. Так, недостатня увага до
виконання завдання викликає деморалізацію
команди в цілому і почуття незадоволеності у
кожного її члена. Керівник, надто націлений на
вирішення завдання, може випустити з уваги
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індивідуальний розвиток особи, так само як і занадто сильне захоплення розвитком членів команди може означати, що кінцева мета залишиться без належної уваги.
Виконання завдання для керівника означає:
— чітко розуміти завдання, донести його до
команди і постійно нагадувати про нього її членам;
— розуміти місце даного завдання в загальних планах підприємства;
— планувати шляхи виконання даного завдання;
— надавати необхідні для цього ресурси: людей, час, кошти, обладнання та повноваження;
— забезпечувати зворотний зв’язок та інформацію як просувається справа;
— оцінювати результати крізь плани і поставлені завдання.
Керівник несе особисту відповідальність
за те, щоб допомогти підлеглим:
— отримувати особисте задоволення від своєї
роботи;
— відчути, що вони вносять цінний вклад в
роботу своєї команди і підприємства в цілому;
— зрозуміти, що вони мають деякий ступень
відповідальності, в межах якого можуть діяти,
як вважають за потрібне;
— одержати винагороду за їхні особливі досягнення в роботі;
— розвивати здібності та здобувати нові знання, які потрібні у виконуваній роботі.
Керівник команди несе особливу відповідальність за підтримання рівноваги між особистою
свободою і обов’язками перед командою. Необхідно знаходити рішення, які посилюють коман-
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ду, одночасно дозволяючи членам команди приймати свої, важливі для них рішення. Потрібно
визначити, наскільки можна обмежувати особисту свободу кожного, не порушуючи при цьому прихильність всієї команди до загальних цілей.
Формування команди з групи людей — довгостроковий процес. Мета керівника при формуванні команди повинна полягати в створенні
групи людей, в якій:
— керівництво час від часу стає спільною
справою;
— підзвітність приймає колективний характер;
— у команди з’являється її власна певна
мета;
— вирішення спільних проблем стає способом життя;
— ефективність команди оцінюється колективно.
У людській історії завжди були, є і будуть
люди, які ведуть інших за собою. Мудрість, авторитет і професіоналізм керівника полягає в
тому, щоб підлеглі не відчували тиску того, хто
ними керує. Якщо це правило виконується, то
вони готові піти на деякі обмеження своєї свободи і підкорятися такій людині. Але це не жертва, а взаємний обмін. Керівник, зі свого боку,
бере на себе відповідальність за прийняття рішень і намагається не доводити робочі ситуації
до стану «або-або», аби не змушувати підлеглих
діяти всупереч своїм переконанням.

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.

Чи видається лікарняний, якщо тимчасова непрацездатність працівника настала
під час його перебування у відрядженні в іншому місті? І якщо так, то коли
працівник повинен надати цей лікарняний на підприємство?
Так, лікарняний видається, на підприємство він має бути наданий після виходу працівника на роботу.
Пряма відповідь на Ваше запитання міститься
у п. 1.10. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455: особам, в яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання та роботи, зокрема, відрядження,
санаторно-курортного лікування, відпустки
тощо, листок непрацездатності видається за
місцем їх тимчасового перебування на число
днів непрацездатності. Єдиною відмінністю від
загального порядку видачі листків непрацездатності у цьому випадку є лише те, що для отримання лікарняного поза місцем постійного проживання та роботи слід одержати дозвіл

головного лікаря відповідного лікувальнопрофілактичного закладу.
Щодо надання працівником листка непрацездатності на підприємство, то граничного терміну для цього чинним законодавством не передбачено. Як правило, працівник надає лікарняний
за місцем роботи в перший день виходу на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності. Утім, працівник може надати листок непрацездатності й пізніше (тим паче, у Вашому
випадку він може одужати раніше, аніж повернутися з відрядження — тобто лікарняний закриють і працівник почне виконувати свої трудові обов’язки у відрядженні, але ще не прибуде
до місця постійної роботи) — і це не може бути
підставою для відмови у виплаті допомоги по
тимчасовій непрацездатності та оплати роботодавцем перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Чи можна на приватному підприємстві виплачувати заробітну плату раз
на місяць, якщо внести відповідні умови до колективного договору
та положення про оплату праці?
Ні, не можна.
Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кодексу законів про
працю України заробітна плата виплачується
працівникам регулярно в робочі дні у терміни, встановлені колективним договором або
нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом
(а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим
колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує
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шістнадцяти календарних днів, та не пізніше
семи днів після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата.
Виплата заробітної плати один раз на місяць
є порушенням строків виплати заробітної плати, а це, згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, загрожує відповідним посадовим особам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
та громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності накладенням штрафу від тридцяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 1 700 грн).
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Приймаємо на роботу тимчасового працівника строком на один рік —
чи можна встановити йому випробування?

Так, можна.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про
працю України, випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
— осіб, обраних на посаду;
— переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
— осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітних жінок;
— одиноких матерів, які мають дитину віком
до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
— осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— осіб на тимчасові та сезонні роботи;
— внутрішньо переміщених осіб.
Випробування не встановлюється також при
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при пе-

реведенні на роботу на інше підприємство, в
установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Як бачимо, серед наведених обставин, за яких
не можна встановлювати працівникові випробування, міститься дві, які пов’язані зі строком
трудового договору — це укладення трудового
договору строком до 12 місяців та тимчасові роботи.
Оскільки у Вашому випадку строковий трудовий договір укладено на рік, то зрозуміло, що
його строк є не менше 12 місяців, отож, ця обставина не може бути перепоною для встановлення випробування.
Трудові ж відносини тимчасових працівників
регулюються нормами Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р.
№ 311-IX, згідно зі ст. 1 якого тимчасовими
працівниками вважаються працівники, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для
заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (посада), — до чотирьох місяців. Отже, Ваш працівник не належить до тимчасових працівників
і йому може бути встановлено випробування,
незважаючи на строковий характер трудових
відносин.

Чи враховується час, відпрацьований держслужбовцем на займаній посаді
до набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII, для присвоєння чергового рангу?
Так, враховується.
Насамперед нагадаємо, що відповідно до нового Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889)
було запроваджено нову класифікацію посад державної служби. Замість їх поділу на сім категорій, яким відповідали 15 рангів державної служби, згідно зі ст. 6 Закону № 889 встановлено лише
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три категорії посад держслужби — «А» (вищий
корпус державної служби), «Б» (керівники структурних підрозділів державних органів та їх заступники) і «В» (всі інші посади держслужби).
Згідно з новим Законом № 889, трьом категоріям держслужбовців відповідають дев’ять рангів. На підставі ч. 3 ст. 39 Закону № 889 державним службовцям, які обіймають:
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— посади категорії «А» — присвоюється 1, 2,
3 ранг;
— посади категорії «Б» — 3, 4, 5, 6 ранг;
— посади категорії «В» — 6, 7, 8, 9 ранг.
Механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну
службу та її проходження викладено у Порядку
присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2016 р. № 306 (далі — Порядок № 306).
Так, згідно з абз. 1 п. 10 Порядку № 306, державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України «Про державну службу» від
16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
№ 3723), присвоюється найнижчий ранг у межах
категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання
для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця
на займаній посаді. А у ч. 6 ст. 39 Закону № 889
зазначено, що черговий ранг у межах відповідної
категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.
Це означає, що під час переходу на нову класифікацію, держслужбовцям присвоюють най-

нижчі ранги в межах категорії займаної ними
посади (наприклад, держслужбовець категорії
«Б» отримає 6 ранг). Але для присвоєння чергового рангу (у нашому випадку — 5) буде
враховано час, відпрацьований на займаній
посаді державного службовця до набрання
чинності Законом № 889. Тобто якщо держслужбовцю категорії «Б» в останнє підвищували ранг, приміром, у грудні 2014 року, то він
може очікувати на чергове присвоєння рангу в
грудні 2017 року (а не у травні 2019 року — як
мине три роки з дня набрання чинності Законом № 889).
Водночас, майте на увазі, що відповідно до
абз. 2 п. 10 Порядку № 306 у разі належності
посади державного службовця до категорії
посад, в межах якої передбачено присвоєння
рангу нижчого, ніж присвоєний державному
службовцю згідно із Законом № 3723, за ним
зберігається раніше присвоєний ранг. Наприклад, якщо держслужбовець займає посаду категорії «В», але має 5 ранг відповідно до Закону
№ 3723 (а 5 ранг є поза межами категорії «В»),
йому буде збережено 5 ранг. Але за таких обставин попередній період роботи на посаді вже не
враховуватиметься у строк для присвоєння чергового рангу.

Чи вважається робота студента денної форми навчання
роботою за сумісництвом?
Ні, не вважається.
Незалежно від умов праці, студента приймають на основне місце роботи, а не на роботу
за сумісництвом. Так, у п. 14 постанови Верховного Суду України «Про практику застосування
судами законодавства про оплату праці» від
24 грудня 1999 р. № 13 прямо зазначено, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.
Також у п. 1 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого
наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України
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від 28 червня 1993 р. № 43, визначено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на
тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Отже, обов’язковою
умовою для прийняття на роботу за сумісництвом є наявність у особи основного місця роботи, а не іншого виду діяльності. А навчання у
вищому навчальному закладі не є роботою й зі
студентом у навчальному закладі не укладається
трудовий договір.
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О
Оцінювач
 Короткий опис професії: Це працівник з
оцінки нерухомості, обладнання, транспорту
або спеціалізованої техніки; визначення вартості
цілісного майнового комплексу (підприємства),
купівлі-продажу (виділенні частки) бізнесу, забезпечення банківського кредиту (застава майна), оформлення прав на інтелектуальну власність, при роботі на ринку цінних паперів,
здійсненні інвестиційної діяльності, укладенні
страхових договорів, арешту майна, відшкодування заподіяного збитку, банкрутстві підприємства та іншим майновим питанням.
 Зміст роботи: Оцінювач виконує комплекс з оцінки майна з метою продажу, оподаткування, заподіяного збитку; з цієї метою він повинен вивчити багато нормативно-правових
актів з бухгалтерської діяльності, проаналізувати нинішній стан ринку нерухомості (та інших
напрямів) і його тенденції, провести дослідницьку роботу за базами даних, обрати методологію
розрахунку оцінки залежно від об’єкту тощо.
 Повинен знати: Законодавство України
щодо оцінки майна (зокрема, Закон України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня
2001 р. № 2658-III), методології розрахунків
об’єктів оцінювання; вміти застосовувати математичні формули, проводити маркетингові дослідженні приналежне до цілей своєї діяльності.
 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, уважність, комунікабельність скрупульозність і терпіння.
 Умови праці: В офісних приміщеннях спеціалізованих оціночних або консалтингових
фірмах, банківських установах, у відділах оцінки, які є в державних органах влади і в муніципальних структурах.
 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр), підвищення кваліфікації.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: Коливається у
межах 7 000 – 15 000 грн на місяць залежно від
досвіду та кваліфікації.
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 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 3417, ця професія у КП
належить до підкласу «Оцінювачі та аукціоністи», а у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 68.31
«Агентства нерухомості».
 Споріднені професії: «Аукціоніст», «Оцінювач-експерт».

П
Пекар
 Короткий опис професії: Це кваліфікований робітник хлібопекарського виробництва,
фахівець з випікання хліба та хлібобулочних виробів (пироги, пиріжки та інші).
 Зміст роботи: Пекар виробляє різноманітні хлібобулочні вироби: батони, булки, калачі,
ватрушки і усілякі кондитерські вироби, напівфабрикати; стежить за машинним розподілом
тіста, витримкою тіста перед саджанням у піч,
визначає його готовність, виконує інші роботи з
контролю за формуванням, розшаруванням і випіканням борошняних виробів.
 Повинен знати: Рецептуру і технологію виробництва хлібобулочних виробів і виробів з тіста, роботу пекарного устаткування, вимоги до
якості, державні стандарти, біологічну цінність
продуктів, ознаки їх доброякісності, терміни зберігання. Наявність медичної книжки обов’язкова.
 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, розвинута координація рухів, певне
фізичне загартування, витривалість до спекотної атмосфери на робочому місці.
 Умови праці: В пекарнях в умовах підвищеної температури і вологості повітря.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 5 000 – 5 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 7412, ця професія у
КП належить до підкласу «Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських
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виробів», у КВЕД — до класу 10.71 «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання».
 Споріднені професії: «Кулінар борошняних
виробів», «Кондитер».

Перукар собак
 Короткий опис професії: Перукар собак
виконує стрижку собак (грумінг), миття, манікюр та інші маніпуляції щодо підтримки зовнішнього вигляду собак й кішок по замовленню їхніх господарів.
 Зміст роботи: Виконує роботи зі стрижки
й догляду за шерстю й кігтями собак та кішок
різних порід (інколи вводячи їм наркоз).
Повинен знати: Ветеринарну справу, прийоми перукарського мистецтва при роботі з тваринами, уміти застосовувати спеціалізований інструмент та засоби догляду за станом шерсті
собак.
 Професійно важливі особистісні якості:
Чимала витримка, сміливість, розвинута координація рухів, терпіння, знання психології тварин та доброзичливе ставлення до «пацієнтів».
 Умови праці: У спеціалізованих кабінетах
(перукарнях й салонах для тварин), ветлікарнях, на дому у господарів собак.
 Кваліфікаційні вимоги: Ветеринарна освіта та курсова підготовка.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 7 000 – 7 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 5141, ця професія у
КП належить до підкласу «Перукарі, гримерипастижери та косметики», у КВЕД — до класу
96.09 «Надання інших індивідуальних послуг,
н.в.і.».
 Споріднені професії: «Перукар (перукармодельєр)», «Манікюрник», «Педикюрник».

Прохідник
 Короткий опис професії:Це кваліфікований робітник, який виконує комплекс робіт з
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прокладення шахт й копалень для подальшого
видобутку корисних копалин, а також робіт у
будівництві метрополітенів, тунелів й інших підземних споруд.
 Зміст роботи: Прохідник прокладає шлях,
здійснюючи підготовчі гірничо-видобувні роботи для подальшого видобутку корисних копалин
та виконує увесь комплекс робіт з проходки на
родовищах та інших виробництвах, пов’язаних
із видобутком корисних копалин відкритим способом, а також будівництвом тунелів, різних
підземних споруд (прокладання рейкових шляхів, роботи з бетонування, демонтажу різних
конструкцій тощо).
 Повинен знати: Властивості гірських порід
та їх класифікацію, засоби проведення горизонтальних, вертикальних й нахилених вироблень
й буропідривних робіт, види постійного й тимчасового кріплення, будову відкотних колій;
уміти застосовувати правила експлуатації гірничопрохідницького устаткування.
 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, розвинена образна
пам’ять, окомір, володіння точною координацією рухів, відсутність захворювань органів дихання.
 Умови праці: Ручна праця й робота на
перфораторах, самохідних бурових установок
у шахтах, кар’єрах на об’єктах підземного будівництва в умовах підвищеного шуму, штучного освітлення, запиленості (іноді прокладання шляху виконується із застосуванням вибухівки).
 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта, підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: Коливається в
межах 6 500 – 10 000 грн на місяць, залежно від
досвіду.
 Кодування: Код КП — 7111, ця професія у
КП належить до підкласу «Гірники та кар’єрні
робітники» у КВЕД — до секції B «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів».
 Споріднені професії: «Гірник очисного забою», «Машиніст гірничих виїмкових машин»,
«Забійник».
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РЕКЛАМА

Важливі дати вересня

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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1 — День знань — саме цього дня лунає перший дзвінок та настає початок
нового навчального року, отож привітайте зі святом своїх дітей та їх вчителів.
2 — День нотаріату (встановлено Указом Президента України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010).
4 — День підприємця (щорічно відзначається у першу неділю вересня
згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172).
8 — Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається з 1958 року
за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів).
10 — Всесвітній день надання першої медичної допомоги (відзначається
щорічно у другу суботу вересня, починаючи з 2000 року, за ініціативою Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця);
— День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної та
цивільної оборони органів внутрішніх справ (встановлено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2009 р. № 371);
— День українського кіно (щорічно відзначається у другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/96);
— День фізичної культури і спорту (щорічно відзначається у другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 29 червня 1994 р.
№ 340/94).
11 — День танкістів (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно
з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);
— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).
17 — День рятівника (встановлено Указом Президента України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008);
— День фармацевтичного працівника (щорічно відзначається у третю
суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня 1999 р.
№ 1128/99);
— День винахідника і раціоналізатора (щорічно відзначається у третю
суботу вересня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1994 р.
№ 443/94).
18 — День працівника лісу (щорічно відзначається у третю неділю вересня
згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93).
21 — Міжнародний день миру (на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН, в Україні Указом Президента від 5 лютого 2002 р. № 100/2002 також
установлено День миру, який відзначається саме цього дня).
22 — День партизанської слави (встановлено Указом Президента України
від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001);
— День осіннього рівнодення (тривалість дня і ночі внаслідок переміщення Землі відносно Сонця стають рівними, вважається астрономічним початком осені).
25 — День машинобудівника (щорічно відзначається у четверту неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93).
27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. № 1047/98).
30 — Всеукраїнський день бібліотек (встановлено Указом Президента
України від 14 травня 1998 р. № 471/98);
— День усиновлення (встановлено Указом Президента України від
27 листопада 2008 р. № 1088/2008).
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «СКАЙ-ПРІНТ»
вул. Кржижановського, 4, офіс 312,
м. Київ, 03680, Україна.
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

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

