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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП України) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40
годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати
меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При
встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в
цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу
встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15
до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на
тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36
годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на
підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП
України напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи
працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну
годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних
днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 16 квітня — Пасха (Великдень);
— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
— 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
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— 4 червня — Трійця;
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня
з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути
перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня — на понеділок 9 січня,
вихідний день у неділю 16 квітня — на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня — на
понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня — на понеділок 16 жовтня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується
переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про
перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи
іншого розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи
підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи
підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за
рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма
може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні,
а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік
визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 i 73 КЗпП України.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2017 рік (додається),
розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та
відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2017
рік становитиме:
при 40-годинному робочому тижні — 1986,0 годин;
при 39-годинному робочому тижні — 1942,2 години;
при 38,5-годинному робочому тижні — 1917,3 години;
при 36-годинному робочому тижні — 1792,8 годин;
при 33-годинному робочому тижні — 1643,4 години;
при 30-годинному робочому тижні — 1494 години;
при 25-годинному робочому тижні — 1245 годин;
при 24-годинному робочому тижні — 1195,2 години;
при 20-годинному робочому тижні — 996 годин;
при 18-годинному робочому тижні — 896,4 години.
Заступник Міністра –
керівник апарату
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Додаток
до листа Мінсоцполітики
від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2017 рік

5.
6.

Травень

3.
4.

Квітень

2.

Кількість календарних
31
днів
Кількість святкових днів
2
і днів релігійних свят
(1, 7)
(число місяця, на яке
припадає свято)
Кількість вихідних днів
9
Кількість днів, робота в
11
які не проводиться
Кількість робочих днів
20
Кількість днів, що пере1
дують святковим та не(6)
робочим, у які тривалість
робочого дня (зміни)
при 40-годинному тижні
зменшується на 1 годину (число місяця, в яке
скорочується тривалість
робочого дня)

Березень

1.

Показники

Лютий

№
з/п

Січень

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

—

1
(8)

1
(16)

3
(1, 2,
9)

2
(4,
28)

—

1
(24)

—

1
(14)

—

—

11

8
8

8
9

10
11

8
11

8
10

10
10

8
9

9
9

9
10

8
8

10
10

105
116

20
—

22
1
(7)

19
—

20
1
(8)

20
1
(27)

21
—

22
1
(23)

21
—

21
1
(13)

22
—

21
—

249
6

Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

6

40-годинному робочому
тижні
39-годинному робочому
тижні
38,5-годинному робочому тижні
36-годинному робочому
тижні
33-годинному робочому
тижні
30-годинному робочому
тижні
25-годинному робочому
тижні
24-годинному робочому
тижні
20-годинному робочому
тижні
18-годинному робочому
тижні

159,0 160,0 175,0 152,0 159,0 159,0 168,0 175,0 168,0 167,0 176,0 168,0 1986,0
156

156

171,6 148,2

156

156

163,8 171,6 163,8 163,8 171,6 163,8 1942,2

154

154

169,4 146,3

154

154

161,7 169,4 161,7 161,7 169,4 161,7 1917,3

144

144

158,4 136,8

144

144

151,2 158,4 151,2 151,2 158,4 151,2 1792,8

132

132

145,2 125,4

132

132

138,6 145,2 138,6 138,6 145,2 138,6 1643,4

120

120

132

114

120

120

126

132

126

126

132

126

1494

100

100

110

95

100

100

105

110

105

105

110

105

1245

96

96

96

96

80

80

88

76

80

80

84

88

84

84

88

84

996

72

72

79,2

68,4

72

72

75,6

79,2

75,6

75,6

79,2

75,6

896,4

105,6 91,2

100,8 105,6 100,8 100,8 105,6 100,8 1195,2
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Проблемні питання
в кадровій роботі*
У попередньому номері ми вже розглянули кілька ситуацій, які можуть змусити замислитися як кадровиків, так і бухгалтерів по заробітній платі, на яких покладаються
обов’язки ведення кадрового обліку за відсутності в штаті підприємства посади інспектора з кадрів. Наразі наведемо ще декілька неоднозначних випадків, коли необхідність прийняття правильного рішення однаково турбує як кадровиків, так і бухгалтерів.

Скорочення у листку
непрацездатності
Після того, як Порядок обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загально-обов’язковим державним соціальним страхуванням,
затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2001 р. № 1266, було викладено у новій редакції, обчислювати середню
заробітну плату стало простіше і бухгалтери
припускаються менше помилок. Тому ревізори
Фонду соціального страхування при перевірках
стали приділяти більше уваги правильності заповнення та оформлення листків непрацездатності. Хоча вони не оминали цього питання
й раніше, але зараз до нього особлива увага.
І одне з порушень, яке часто виявляють, — скорочення назви підприємства у листку непрацездатності.
Так, в Інструкції про порядок заповнення
листка непрацездатності, затвердженій наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі —
Інструкція № 532), сказано, що у листку непрацездатності вказуються, зокрема, прізвище, ім’я

та по батькові (повністю) непрацездатного та
місце його роботи (назва підприємства, установи, організації).
Багато підприємств мають довгі «назви», а
тому в листках непрацездатності часто вказують
замість «товариство з обмеженою відповідальністю» — «ТОВ»; «приватне акціонерне товариство» — «ПрАТ» або «завод залізобетонних
конструкцій» — «ЗЗБК» тощо. Так от, деякі ревізори вважають, що листки непрацездатності,
в яких вказано скорочену «назву» підприємства,
є оформленими неправильно і якщо не було виправлень, а вони оплачені, то кошти підлягають
поверненню. Дозволимо собі з цим частково не
погодитися.
У ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від
15 травня 2003 р. № 755-IV зазначено, що в
Єдиному державному реєстрі про юридичну
особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб містяться, зокрема, відомості про найменування
юридичної особи, у т.ч. скорочене (за наявності). Аналогічні відомості вказуються й у статуті
юридичної особи, оскільки на його підставі відомості про юридичну особу заносяться до цього реєстру. І як можна зауважити, йдеться не
про «назву», а про «найменування». І ці поняття
не тотожні.

_______________________
*Закінчення. Початок у № 17 (125).
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Так, у розділі І Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має
статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 5 березня 2012 р. № 368/5,
сказано, що найменування юридичної особи
повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
Організаційно-правова форма юридичної
особи визначається відповідно до класифікації
організаційно-правових форм господарювання,
затвердженої центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері технічного регулювання.
Назва юридичної особи може складатися з
власної назви юридичної особи, а також містити
інформацію щодо мети діяльності, виду, способу
утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм
юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.
Тобто «назва» підприємства — це складова
його найменування. У найменуванні «Приватне акціонерне товариство “Завод залізобетонних конструкцій”» слова «Приватне акціонерне
товариство» — це організаційно-правова форма, а «Завод залізобетонних конструкцій» —
назва. Найменування може бути й таким:
«ПрАТ “ЗЗБК”». Найчастіше скорочують організаційно-правову форму в найменуванні: ТОВ,
ПП тощо.
Таким чином, якщо бути дослівним, то в листку непрацездатності можна скорочувати назву
організаційно-правової форми юридичної особи (ПрАТ) і не можна скорочувати його назву
(ЗЗБК). Хоча якщо бути послідовним, то в Інструкції № 532 не сказано, що не можна скорочувати назву. Тому якщо юридична особа внесла
до Єдиного державного реєстру відомості також
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про своє скорочене найменування, в т.ч. й назву,
його вживання в документах також буде правомірним.
Свого часу із зазначенням скороченого найменування юридичних осіб в первинних документах, зокрема у податкових накладних,
довгий час боролися податкові органи, але потерпіли повне фіаско — суди завжди ставали на
сторону платника податків і в результаті було
внесено зміни в податкове законодавство, які
дозволяють використовувати й скорочене найменування. Тому в робочих органів Фонду соціального страхування шанси на позитивне вирішення цього питання в судах, якщо до цього
таки дійде, також мінімальні.

Звільнення за переведенням
і надання «декретної» відпустки
За рішенням органів місцевого самоврядування проводиться реорганізація в комунальних підприємствах міста, в ході якої працівники одного з комунальних підприємств
звільняються в порядку переведення за п. 5
ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) і приймаються на роботу на інше комунальне підприємство. Датою звільнення є
31 серпня, а прийняття на роботу 1 вересня.
Одна з працівниць, яка звільняється, надає листок непрацездатності по вагітності та пологах з
датою початку відпустки — 31 серпня. Котре з
підприємств має надати допомогу по вагітності
та пологах?
КЗпП забороняє звільняти працівників в період тимчасової непрацездатності, а також вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною з ініціативи
роботодавця, але не забороняє їх звільняти за
ініціативою самих же працівників.
Пункт 5 ст. 36 КЗпП передбачає припинення
трудового договору в зв’язку з переведенням,
за згодою працівника, на інше підприємство, в
установу, організацію або перехід на виборну
посаду. КЗпП детально не регламентує порядок
припинення трудового договору за цією підставою. Тому якщо ініціатором переведення є
працівник, то процедура припинення трудового договору за цією підставою передбачає на-
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писання працівником заяви про звільнення з
роботи за переведенням з посиланням на п. 5
ст. 36 КЗпП та одночасно — наявність домовленостей між колишнім та новим роботодавцем
про гарантований прийом такого працівника
на роботу. Наявність заяви і є «згодою працівника».
Якщо ж припустити, що спершу досягнута
згода про переведення працівника між колишнім та новим роботодавцем, то свою згоду на
переведення працівник все одно має дати і це не
обов’язково має бути заява на звільнення — це
може бути письмова згода на переведення за
п. 5 ст. 36 КЗпП, що передбачає припинення трудового договору. От тільки постає питання: чи
не має в такому випадку припинення трудового
договору за ініціативою роботодавця і в даному
випадку звільнення вагітної працівниці взагалі
неможливе? Формально — ні, адже підстави для
припинення трудового договору з ініціативи роботодавця визначені ст. 40 КЗпП. Але по суті питання дискусійне. Але можна однозначно стверджувати, що переведення за п. 5 ст. 36 КЗпП не
можна вважати складовою звільнення у зв’язку
зі змінами в організації виробництва і праці
(тобто таким, що поглинається п. 1 ст. 40 КЗпП),
тому що переведення працівника у разі звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП є наслідком змін в організації виробництва і праці, а не самою зміною. Тому облишимо подальшу дискусію на цю
тему.
Переведення за п. 5 ст. 36 КЗпП чи за ініціативою працівника, чи за ініціативою роботодавця,
як зазначалося, передбачає припинення трудового договору. І останнім днем дії такого договору в нашому випадку є 31 серпня.
Статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
України від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі —
Закон № 1105) передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють
на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем
роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дити-
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ною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом.
При цьому нагадаємо, що відповідно до
ст. 20 Закону № 1105 за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві);
4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Відповідно до ст. 19 Закону № 1105 право на
матеріальне забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) виникає з настанням страхового випадку в період
роботи (включаючи і час випробування та день
звільнення), якщо інше не передбачено законом.
Таким чином, прийняти рішення про оплату листка непрацездатності по вагітності та
пологах і звернутися до ФСС з ТВП із заявкою
про надання допомоги переведеній працівниці має комісія (уповноважений) із соціального страхування за попереднім місцем роботи.
Дещо по-іншому складається ситуація, якщо
маємо факт реорганізації підприємства, що
передбачає його злиття, приєднання, поділ,
перетворення. В такому випадку є правонаступництво. Частиною 4 ст. 36 КЗпП передбачено, що у разі зміни власника підприємства та в
разі його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Це
означає, що надавати матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
працівникам, які перейдуть «за розподілом» на
новоутворені підприємства мають нові роботодавці.

9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Лікарняні суміснику, звільненому
з основного місця роботи
У ст. 30 Закону № 1105 передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною), допомоги по вагітності та
пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом.
Це означає, що листок непрацездатності оплачується окремо за основним місцем роботи, і
окремо за сумісництвом.

Підставою для призначення допомоги тимчасовій
непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону № 1150).
Інколи стається так, що працівник-сумісник звільняється з основного місяця роботи, а
оформлюючи листок непрацездатності, з якихось лише йому відомих причин вказує як місце роботи колишнього роботодавця за колишнім, основним, місцем роботи. Що його до
цього спонукає невідомо, але такий працівник
чомусь надає листок непрацездатності для
оплати роботодавцю за сумісництвом. При цьому він надає і трудову книжку із записом про
звільнення, як підтвердження правомірності
своїх вимог до роботодавця за сумісництвом
щодо його оплати.
Хоча і бухгалтери, і кадровики знають про
наявність прямої норми Закону № 1105 про
те, що за сумісництвом має подаватися копія
листка непрацездатності, перед ними все одно
постає питання, чи можна оплатити такий
листок.
Звільнення працівника-сумісника з основного місця роботи автоматично не робить місце
роботи за сумісництвом його основним місцем
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роботи. Тому такий листок непрацездатності, на
жаль, оплаті не підлягає.

Виплата відпускних
«із запізненням»
Працівник надав заяву про надання відпустки
з вимогою виплатити відпускні разом із зарплатою. Кадровою службою було підготовлено відповідний наказ, але бухгалтерія його повернула
як такий, що не відповідає вимогам законодавства — відпускні слід виплачувати за три дні
перед початком відпустки. Хто в цій ситуацій
має рацію?
Це питання дуже давнє, а особливої актуальності воно набуло з 01.01.2015 р., коли КЗпП був
доповнений новою ст. 265, яка передбачає відповідальність за порушення строків виплати заробітної плати.
Нею, нагадаємо, встановлено, що порушення
встановлених строкiв виплати заробiтної плати
працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один
мiсяць, виплата їх не в повному обсязі карається
штрафом у трикратному розмiрi мінімальної
заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Та малоймовірно,
що підприємство може заборгувати виплату
відпускних (відпускні — складова зарплати)
більше ніж на один місяць хоча б з тої причини,
що зарплата має виплачуватися двічі на місяць.
Тому під цю норму порушення строків виплати
відпускних не підпадає.
Порушення строків виплати відпускних (як
і зарплати) на строк менше місяця слід розцінювати як порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами 2 – 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП, що карається
штрафом в розмiрi мінімальної заробiтної плати.
Але чи можна взагалі вести мову про виплату відпускних з порушенням строків, якщо працівник сам просить про їх виплату в інший
строк, ніж встановлено нормами ст. 21 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504)?
Законом України «Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці № 132 (перегля-
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нутої) 1970 року про оплачувані відпустки» від
29 травня 2001 р. № 2481-ІІІ Україною ратифіковано Конвенцію про оплачувані відпустки від
24 червня 1970 р. № 132. Параграфом другим
ст. 7 цієї Конвенції передбачено, що суми, що
належать до виплати особі, яка користується
відпусткою, виплачуються їй до відпустки, якщо
інше не передбачено в угоді, що стосується цієї
особи та роботодавця.

Якщо міжнародним договором або міжнародною
угодою, в яких бере участь Україна, встановлено
інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство
України про працю, то застосовуються правила
міжнародного договору або міжнародної угоди
(ст. 81 КЗпП).
Це означає, що заробітна плата за час щорічної відпустки може бути виплачена в інші строки, ніж визначені Законом № 504, але за наявності домовленостей між працівником і роботодавцем. Такою домовленістю можна вважати
заяву працівника з проханням про виплату відпускних в день виплати зарплати з погоджувальною візою керівника.
І бухгалтери, і кадровики інколи забувають
про цю норму (а працівники ймовірно й не
знають про неї, а просять виплачувати відпускні
пізніше, бо їм так з якихось причин вигідніше),
тому варто пояснювати це працівникам і вимагати робити посилання на Конвенцію у заяві про
відпустку, а відтак — і самим зазначати в наказі
про відпустки.

Відрядження у разі
неповного робочого часу
Працівники працюють неповний робочий
час — поєднують неповний робочий день і неповний робочий тиждень. Як оплачувати їм час
відрядження, якщо вони за місцем відрядження
будуть працювати повний робочий тиждень
тривалістю 40 годин?
Це питання однаково хвилює як кадровиків,
так і бухгалтерів, а ця ситуація законодавством
прямо не врегульована. Тому тут слід діяти таким чином.
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Дні тижня, коли працівники не працюють за
основним місцем роботи, є для них вихідними
днями. Тому якщо підприємство має намір направити таких працівників у відрядження, то
йому насамперед слід взяти до уваги ст. 71 КЗпП,
яка визначає порядок залучення працівників до
роботи у вихідні дні. Нею, зокрема встановлено,
що працівника може бути залучено до роботи у
вихідний день за наявності дозволу профспілкової організації (профспілкового представника)
для:
— відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемії, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
— відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, загибелі або
псування майна;
— виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких
залежить у дальшому нормальна робота підприємства в цілому або їх окремих підрозділів;
— виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або
усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає
перерви; тоді власник або уповноважений ним
орган зобов’язаний негайно вжити заходів до
заміни змінника іншим працівником.
Робота понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61 КЗпП) є надурочною
і дозволяється з дозволу профспілкової організації (профспілкового представника) і може
проводитися у виняткових випадках, які носять
характер заздалегідь непередбачених і непланованих ситуацій, перелік яких є вичерпним та
міститься в ст. 62 КЗпП:
— проведення робіт, необхідних для оборони
країни, а також відвернення громадського або
стихійного лиха, виробничої аварії і негайного
усунення їх наслідків;
— проведення необхідних громадських робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту,
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зв’язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх
функціонування;
— необхідність закінчити почату роботу, яка
внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва
не могла бути закінчена в нормальний робочий
час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського
майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли їхня несправність викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;
— необхідність виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або
усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає
перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити
заходів до заміни змінника іншим працівником.
Якщо підприємство дотрималося умов для залучення працівника до роботи у вихідні дні та
понад нормальну тривалість його робочого дня,
то компенсацію за роботу у вихідні дні слід надавати з огляду на ст. 107 КЗпП — робота у святковий та неробочий день компенсується або наданням іншого дня відпочинку, або оплачується
в подвійному розмірі в такому порядку:

— відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
— працівникам, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками, — у розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної
ставки зверх окладу, якщо робота у святковий та
неробочий день провадилася в межах місячної
норми робочого часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо
робота провадилася понад місячну норму.
А відповідно до ст. 106 КЗпП за всі відпрацьовані понаднормові години оплата здійснюється
у такий спосіб:
— за погодинною системою оплати праці —
в подвійному розмірі погодинної ставки;
— за відрядною системою оплати праці —
у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою.
Отже, відправлення працівників, які на підприємстві працюють неповний робочий час, у
відрядження з необхідністю працювати у ньому
за повним робочим часом, є цілком можливим,
а оплату часу відрядження не так вже й важко
правильно розрахувати, якщо діяти з дотриманням вищенаведених правил.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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Робочі місця працівників:
їх визначення, класифікація, облік
У різних нормативно-правових актах та методичній літературі кадровикам часто доводиться зустрічатися з таким поняттям як «робоче місце». При цьому часто не зовсім зрозуміло, що конкретно означає дане поняття чим воно відрізняється від деяких інших схожих термінів та як правильно його використовувати на практиці,
наприклад, у локальних нормативних актах підприємства. На всі ці та деякі інші питання щодо поняття «робоче місце» й будуть дані відповіді у цій статті.

Використання поняття
«робоче місце» у нормативних актах
Поняття «робоче місце» можна зустріти у багатьох нормативно-правових документах, з
якими доводиться мати справу кадровику. Наприклад, воно згадується у:
— Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р.
№ 875-XII, зокрема у ч. 2 ст. 17 та ч. 3 ст. 18, де
йдеться про обов’язок підприємств виділяти та
створювати робочі місця для працевлаштування
інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, за
необхідності здійснюючи для цього адаптації
основного і додаткового обладнання, технічного
оснащення й пристосування тощо з урахуванням
обмежених можливостей інваліда;
— наказі Міністерства соціальної політики
України «Про затвердження форми звітності
№ 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу
(вакансії)» та Порядку її подання» від 31 травня
2013 р. № 316, у якому, зокрема, вказується, що
датою відкриття вакансії є наступний день після
створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце
якого стає вакантним, а також про зазначення у
пункті 5 форми у разі потреб завдань, основних
та додаткових обов’язків, описів робіт, які має
виконувати працівник на робочому місці;
— «Загальних положеннях» розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної діяль-
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ності» Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, де, зазначається,
що розділ «Завдання та обов’язки» робочої інструкції повинен містити характеристику робочого місця.
Також в Кодексі законів про працю України
(далі — КЗпП) поняття «робоче місце» згадується
у кількох місцях, зокрема у:
— ст. 29 (обов’язок роботодавця до початку
роботи за укладеним трудовим договором визначити працівникові робоче місце, забезпечити
його необхідними для роботи засобами);
— ст. 32 (відсутність потреби у згоді працівника на переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце;
в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі
або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації
чи посади, обумовленої трудовим договором);
— ст. 197 (надання молоді першого робочого
місця на строк не менше двох років).
Разом з цим, у заначених вище та інших нормативних документах відсутнє визначення
поняття «робочого місця», а тому, для розуміння
його суті та правильного застосування на практиці, слід звернутися до Методичних ре-комендацій щодо визначення робочих місць, схвалених
протоколом Міністерства праці України від
21 червня 1995 р. № 4 (далі — Методичні
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рекомендації № 4), які були роз-роблені для
задоволення внутрішніх потреб держави у
статистичних даних про процеси, які відбуваються в економіці України, та обліку робочих
місць на підприємствах у галузевому та регіональному аспектах.
Визначення та облік робочих місць є складовими частинами комплексу робіт з організації
інформаційної бази з метою:
— створення банку робочих місць;
— формування ринку вільних робочих місць;
— здійснення державної політики соціального
захисту від безробіття.
З погляду наближення статистики з працевлаштування до міжнародних стандартів, категорію «робоче місце» необхідно розглядати як
невід’ємну частину формування ринку праці.

Визначення поняття «робоче місце»
Відповідно до Методичних рекомендацій № 4,
робоче місце працівника характеризується
наявністю:
— закріпленої зони;
— технічних засобів (основних виробничих і
невиробничих фондів, інструменту, приладів,
інвентарю) або їх сукупності, необхідної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або установчих функцій.
Іншими словами можна також сказати, що
робоче місце працівника — це певна зона, де
працівник знаходиться і працює із застосуванням у процесі роботи різних технічних
та/або інших засобів.
Основою визначення робочого місця є функціональний розподіл праці у взаємозв’язку із засобами праці, що дозволяє розглядати робоче
місце як місце докладання робочої сили працівників. Трудова діяльність працівника може здійснюватися (а відповідно його робоче місце може
знаходиться) на:
— підприємстві;
— вдома, з використанням відповідних технічних засобів або без їх використання.
Кадровику слід розрізняти поняття «робоче
місце» і «посада», які певною мірою є схожі, але
не тотожні. Зокрема, відповідно до ст. 32 КЗпП
посада працівника може фактично не змінюва-
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тися, хоча його робоче місце може змінитися
(при переміщенні працівника на інше робоче
місце або доручення йому роботи на іншому механізмі чи агрегаті у межах посади, обумовленої
трудовим договором).
Також на практиці досить часто виникають
ситуації, коли на підприємстві, наприклад, у
штатному розписі, передбачено 3 посади оператора комп’ютерного набору і 5 робочих місць
оператора комп’ютерного набору (тобто 5 зон
для роботи оператора комп’ютерного набору
з відповідним оснащенням: робочим столом,
стільцем, персональним комп’ютером тощо).
У цьому випадку на підприємстві, приміром,
може працювати 2 оператора комп’ютерного
набору і одна посада при цьому буде вакантною,
на яку можна прийняти ще одного такого оператора, але не більше, хоча на підприємстві і є
ще 2 вільних робочих місця. Разом з цим, ці робочі місця підприємство може здати в оренду
іншому підприємству або використовувати їх
для праці додаткових операторів на умовах аутстаффінгу.
Можливий і протилежний випадок, коли на
підприємстві у штатному розписі передбачено 5
посад (штатних одиниць) оператора, але робочих місць оператора тільки 3. У цьому разі підприємство може прийнятти на роботу 5 операторів комп’ютерного набору, але двох з них
тільки за умови, що вони працюватимуть вдома
(робочі місця надомників) або на орендованих
робочих місцях на іншому підприємстві.
Крім того, кількість штатних одиниць за певною посадою або професією може не співпадати
з кількістю власних робочих місць підприємства
при роботі змінами. Наприклад, на підприємстві може бути одне робоче місце верстатника
певної спеціалізації, але при цьому у штатному
розписі може бути передбачено 2 – 3 штатні одиниці верстатника, які будуть по черзі працювати
на відповідному верстаті (тобто на відповідному
робочому місці) у різні зміни.

Класифікація робочих місць
Згідно з Методичними рекомендаціями № 4
робочі місця в галузях економіки класифікуються за такими основними ознаками:
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 за належністю:
— власні робочі місця підприємства — ті, в
яких відповідні їм основні фонди знаходяться на
балансі цього ж підприємства;
— орендовані даним підприємством робочі
місця — ті, в яких відповідні їм основні фонди
знаходяться на балансі інших підприємств і які
мають укомплектовуватися робітниками даного
підприємства (передбачається оплата їхньої
праці);
— орендовані у даного підприємства робочі
місця — ті, в яких відповідні їм основні фонди
знаходяться на балансі цього підприємства і
які укомплектовані робітниками інших підприємств (робітники їдалень, позавідомчої
охорони та інше);
— робочі місця надомників — робоче місце
таких працівників співпадає територіально з
місцем їх мешкання. Їхні робочі місця оснащені
в основному інструментом, приладами та невеличкими верстатами.
 за укомплектованістю:
— діючі робочі місця — забезпечені сировиною та матеріалами, на яких робітники виконують передбачені виробничим завданням роботи, послуги або встановлені функції;
— вакантні робочі місця — забезпечені сировиною і матеріалами, на яких передбачено
виконання встановлених робіт, але які не використовуються через неукомплектованість робітниками;
— резервні робочі місця — наявність яких
передбачена нормативами і обумовлена особливостями окремих галузей та виробництв: сезонною потребою виконання окремих видів робіт,
нерівномірністю надходження сировини, наявністю пікових навантажень, зміною номенклатури, асортименту продукції та інше;
— зайві робочі місця — на яких не передбачені обсяги робіт, які не є необхідними підприємству чи організації для нормального функціонування і можуть бути без збитку для підприємства ліквідовані.
 за ступенем механізації:
— автоматизовані;
— механізовані;
— ручної праці (ті, на яких виконуються ро-
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боти ручної праці як за допомогою машин і механізмів, так і без них, за винятком ремонту та
налагодження устаткування).
Також за ступенем механізації робочі місця
класифікуються відповідно до професії робітника, яка необхідна на даному робочому місці:
— робітники, які працюють на автоматах, автоматизованих агрегатах, установках та апаратах;
— робітники, які виконують роботу механізованим способом за допомогою машин, верстатів, механізмів;
— робітники ручної праці не при машинах і
механізмах;
— робітники ручної праці по налагодженню
та ремонту машин і механізмів.
 за строком дії:
— постійні;
— сезонні;
— тимчасові.
В іншій методичній літературі, та, подекуди, і
на практиці, можуть використовуватися й інші
критерії класифікації робочих місць (їх організації). Зокрема, вони можуть розподілятися на:
— прості — якщо на ньому один працівник
обслуговує один агрегат;
— багатоверстатні — організовується,
коли один працівник обслуговує одночасно декілька агрегатів. Наприклад, такий тип робочих
місць поширений в текстильній промисловості
й машинобудуванні;
— колективні — коли один агрегат обслуговується декількома працівниками;
— стаціонарні — такі, що є «нерухомими»,
тобто розташовуються на закріпленій виробничій площі і оснащуються стаціонарними засобами праці: машинами, механізмами, інструментом. У цьому випадку предмети праці подаються безпосередньо до робочого місця і
забираються після їх обробки;
— рухомі (мобільні) — не мають закріплених
за ними виробничих площ і вони самі просуваються до місця розташування предметів праці. Багато робочих місць пересуваються разом
з предметами праці — автомобілі, потяги та інші
транспортні засоби;
— просторові — не пов’язані з певною галуззю економіки, видами продукції або засобами
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праці. Це, наприклад, геологорозвідка, прибирання приміщень, випас худоби тощо. При
виконанні своїх обов’язків працівник має не
фіксоване робоче місце, а обкреслений простір.
— вільні — можуть знаходитися у будь-якій
точці на території підприємства, яку використовує працівник.
Крім того, можна класифікуватии робочі місця і за часом знаходження працівника на
них:
— постійні, де працівник проводить більше
п’ятдесяти відсотків свого робочого часу;
— непостійні, де працівник знаходиться менше п’ятдесяти відсотків свого робочого часу.
Також останнім часом значного розповсюдження набувають так звані «віртуальні (віддалені)
робочі місця», які забезпечують можливість відповідним працівникам (які застосовують у своїй
роботі комп’ютер і відповідні програмні засоби)
працювати у будь-який час доби з будь-якого
місця планети. Таке робоче місце для підприємства є повноцінною альтернативою придбанню
й налаштуванню комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, характеризується гарантованою продуктивністю відповідного устаткування, і дозволяє підприємству заощадити
значну кількість часових та фінансових ресурсів,
а також забезпечити високу ефективність його
бізнес-процесів.

Показники розрахунків
робочих місць
Для забезпечення ефективної роботи підприємства кількість робочих місць на ньому має
бути оптимальною, а тому для розрахунку їх
необхідної кількості застосовують відповідні показники. На практиці для цього часто використовуються розроблені нормативи чисельності
працівників певних категорій, наприклад:
— Міжгалузеві норми чисельності робітників
з обслуговування електричних мереж;
— Міжгалузеві норми чисельності працівників, зайнятих експлуатацією та обслуговуванням роботизованих дільниць на підприємстві;
— Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, під-
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вищенням кваліфікації (перепідготовкою) та
обліком кадрів тощо.
І хоча, як зазначалося вище, кількість потрібних окремих професійних категорій працівників може різнитися від кількості відповідних
штатних одиниць у штатному розписі й кількості наявних робочих місць, але переважно ці показники однакові.
Крім того, для підвищення ефективності
діяльності підприємства важливо здійснювати і
періодичний аналіз та оцінку ефективності
використання наявних робочих місць, для
чого можуть використовуватися такі основні
показники:
— загальна кількість робочих місць — визначається залежно від конкретної класифікації
робочих місць (використання конкретних ознак
класифікації) як сума кількості власних, орендованих підприємством, орендованих у підприємства робочих місць та кількості робочих місць
надомників або сума кількості діючих, вакантних, резервних та зайвих робочих місць тощо;
— середньорічна кількість робочих місць —
визначається аналогічно вартості основних
фондів: до кількості робочих місць на початок
звітного року додають середньорічне збільшення кількості робочих місць і віднімають середньорічне їх вибуття з використання;
— коефіцієнт використання робочих місць —
визначається шляхом поділу: середньорічної чисельності працівників (чол.) на середньорічну
кількість робочих місць (од.);
— капіталоємкість робочого місця — визначається шляхом поділу фактичного обсягу
капітальних вкладень у тис. грн на на загальну
кількість робочих місць власне підприємства;
— вартість робочого місця — відбиває рівень технічного оснащення і визначається шляхом поділу середньорічної вартості основних
фондів у тис. грн на середньорічну кількість робочих місць власне підприємства;
— обсяг продукції з одного робочого місця —
визначається щляхом поділу річного обсягу продукції (тис. грн) на середньорічну кількість робочих місць (од.);
— коефіцієнт оновлення робочих місць —
характеризує питому вагу введених за рахунок
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інвестиційних заходів робочих місць до їх загальної кількості на кінець періоду;
— коефіцієнт виведення робочих місць —
характеризує питому вагу виведених робочих
місць щодо наявності їх на початок періоду.
Зазначене можна зобразити також за допомогою відповідних математичних формул, наприклад,
Рф = Рвл + Ро + Роу + Рн,
де Рф — загальна кількість робочих місць підприємства, од.;
Рвл — кількість власних робочих місць підприємства, од.;
Ро — кількість орендованих підприємством
робочих місць, од.;
Роу — кількість орендованих у підприємства
робочих місць, од.;
Рн— кількість робочих місць надомників, од..
або
Рф = Рд + Рв + Зр + Рз,
де Рф — загальна кількість робочих місць, од.;
Рд — кількість діючих робочих місць, од.;
Рв — кількість вакантних робочих місць, од..;
Зр — кількість резервних робочих місць, од.;
Рз — кількість зайвих робочих місць, од..

Облік робочих місць
Облік робочих місць дозволяє визначити
фактичну наявність робочих місць на окремій
дільниці, у цеху, в цілому по підприємству, зайві,
діючі робочі місця тощо, і може здійснюватися
різними методами (залежно від різних чинників, наприклад, особливостей в окремих видах
економічної діяльності):
— за кількістю верстатів, машин, агрегатів,
механізмів, комплектів технологічної та організаційної оснащеності при обслуговуванні
кожної одиниці одним робітником (у випадках багатоверстатного обслуговування кількість одиниць устаткування, яке обслуговує
один робітник, вважається як одне робоче місце);
— за фактичною зоною обслуговування;

№ 18 (126), 15 вересня 2016

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

— за нормативною трудомісткістю за видами
робіт;
— за нормативами чисельності.
Джерелами інформації для обліку робочих
місць на підприємстві є:
— результати їх обстеження;
— дані первинного статистичного обліку;
— перепис устаткування, його технічні паспорти;
— технологічні картки, картки умов праці та
інші документи.
Під час обліку робочих місць на підприємстві слід також дотримуватися таких принципів (правил):
— кількість робочих місць не залежить від
змінності роботи підприємства, хоча воно може
функціонувати в одну або кілька змін;
— обліку підлягають тільки індивідуальні робочі місця, в тому числі і ті, які входять до колективних.
Крім того, при обліку кількості робочих
місць слід враховувати усе наявне устаткування, яке належить до зони робочого місця
(навіть тимчасово недіюче устаткування у
зв’язку з його несправністю, ремонтом, модернізацією, відсутністю завантаженості, резервне і
законсервоване устаткування, а також оснащення). Але при цьому не враховується устаткування, яке знаходиться на складах або в
інших місцях зберігання (не встановлене), демонтоване. Також основне устаткування не повинне враховуватися двічі у складі різних робочих місць.

Особливості обліку робочих місць
за видами економічної діяльності
У різних видах економічної діяльності визначення кількості робочих місць може мати свої
особливості, як наприклад:
 у промисловості кількість робочих місць
визначається за кількістю верстатів, машин, механізмів, які обслуговуються робітником. Тобто
як одне робоче місце зараховуються кілька одиниць устаткування, які обслуговуються за чинними нормами одним робітником;
кількість робочих місць, призначених для
виконання ремонту та техобслуговування
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устаткування, визначається виходячи із трудомісткості усіх робіт, які виконуються з ремонту та
технічного обслуговування, і з річного фонду робочого часу одного виконавця. Її також можна визначити за встановленими зонами обслуговування,
робочими постами, на основі нормативної трудомісткості за видами робіт, виробничих процесах
тощо;
 у сільському господарстві кількість робочих місць трактористів-машиністів і водіїв автомобілів визначається за чинними нормами обслуговування шляхом прямого підрахунку автомобілів, тракторів, комбайнів, інших машин,
верстатів, одиниць устаткування, агрегатів, які
обслуговуються (за нормами) одним робітником. Тобто як одне робоче місце зараховується
кілька одиниць машин, устаткування, які обслуговуються за діючими нормами одним робітником. До того ж:
— при обслуговуванні тварин, звірів, птахів,
складних агрегатів, поточних ліній складських
приміщень, заготівельних цехів, виробничих та
службових приміщень кількість робочих місць
визначається за передбаченими нормативами і
зонами обслуговування;
— у рослинництві кількість робочих місць визначається на основі технологічних карт, виходячи із обсягів робіт, агротехнічних строків їх
виконання та встановлених норм виробітку;
 у будівництві кількість робочих місць механізаторів визначається за фактичною кількістю машин, але кількість робочих місць на
будівельно-монтажних роботах визначається на
основі нормативної трудомісткості за видами
робіт, виробничих процесів (муляри, штукатури, бетонники);
 на транспорті кількість робочих місць водіїв
визначається за фактичною кількістю машин.
Аналогічно визначається кількість робочих місць
плаваючого та літаючого складу, за поіменним
номерним числом приписаних суден, але:
— для робітників, які виконують свою роботу
безпосередньо на рухомому складі без участі в
управлінні його рухом (експлуатацією) — за
кількістю використовуваних транспортних заходів, за встановленими зонами (дільницями)
роботи;
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— для робітників, які забезпечують експлуатацію рухомого складу (його рух, маневрові переміщення тощо) — за кількістю маневрових та
інших технічних засобів;
— для робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах — за кількістю вантажно-розвантажувальних засобів — різних
кранів, берегових та плаваючих засобів механізації, перевантажувачів, конвеєрів, авто- і електронавантажувачів тощо у разі закріплення їх за
конкретними робітниками, фронтом вантажнорозвантажувальних робіт та інше;
 у торгівлі та громадському харчуванні
кількість робочих місць визначається:
— прямим рахуванням за фактичними зонами робочих місць для робітників, зайнятих при
машинах і устаткуванні (контролер-касир, кухар, різальник хліба, машиніст миючих машин
тощо);
— як одне робоче місце зараховується кілька
одиниць устаткування, які обслуговуються за
діючими нормами одним робітником (наприклад, ведення процесу стерилізації консервів на
кількох автоклавах);
— за трудомісткістю робіт (нормами виробітку) чи нормами обслуговування для робітників, не зайнятих при машинах та механізмах
(наприклад, кухонний робітник, збирач посуду
тощо);
— робочі місця окремих робітників, які не можуть бути визначені жодним із наведених методів, враховуються за затвердженими нормативами чисельності та іншими нормами праці;
 на підприємствах побутового обслуговування кількість робочих місць визначається
прямим рахунком кількості машин, механізмів,
верстатів, агрегатів, комплексів технологічного
та організаційного оснащення при обслуговуванні (за нормами) кожної одиниці одним робітником. При цьому:
— як одне робоче місце зараховується кілька
одиниць устаткування, які обслуговуються за
діючими нормами одним робітником;
— якщо робота виконується одним робітником у різних пунктах, то вся зона прикладання
праці зараховується як одне робоче місце (обслуговування вдома чи виїзд фотографа, перукаря,
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радіомеханіка і на приймальних пунктах, підприємствах, у гуртожитках тощо);
 у різних видах економічної діяльності:
— кількість робочих місць визначається за
встановленими зонами обслуговування прибиральників виробничих підприємств, лісників,
покоївок, листонош тощо;
— за кількістю робочих постів визначається
кількість робочих місць робітників охорони,
контролю, приймальниць, касирів, диспетчерів,
гардеробників тощо;
— кількість робочих місць керівників, професіоналів та фахівців визначається за затвердженими нормативами чисельності та іншими нормативами праці. У разі відсутності відповідних
нормативів кількість робочих місць для цієї категорії працівників визначається за затвердженим штатним розписом і дорівнює кількості
зайнятих працівників у найбільшу зміну.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

ти на робоче місце, наприклад, картка обліку
(у тому числі і в електронному вигляді), яка
складається на всі наявні робочі місця, а також
на нові робочі місця, якщо їх створенно одночасно з іншими технологічними та організаційними документами. Для врахуваня особливостей робочих місць для певних професійних
категорій персоналу такі картки можуть відрізнятися за своєю формою, приміром, для робітників (див. Додаток 1), інженерно-технічного
персоналу (див. Додаток 2) тощо.
При цьому картка обліку складається на кожне робоче місце незалежно від того, функціонує
воно чи вакантне. Також для узагальнення проведеної роботи з обліку робочих місць може
складатися зведений документ за окремою формою, яка б дозволяла проаналізувати структуру
і стан робочих місць на підприємстві, їх розподіл
за різними видами класифікації і професійними
категоріями тощо.

Документи для обліку
робочих місць

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

Для обліку робочих місць можуть використовуватися відповідні первинні облікові докумен-

Додаток 1
КАРТКА ОБЛІКУ РОБОЧОГО МІСЦЯ РОБІТНИКА № ___
Підприємство (організація) ________________________
Цех (відділ) _____________________________________
Дільниця _______________________________________
Робоче місце (найменування професії) ______________
Дата проведення обліку ___________________________

Належність робочого місця:
власне підприємства
орендоване підприємством
орендоване у підприємства
надомне робоче місце

2

3

Дата введення робочого місця
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факт

1
1.
2.
3.
4.

план

Робоче місце:
Кількість
Період
Найменування
діюче (01),
Умови праці:
устаткування
роботи:
№ п/п
професії, яка Тарифний
нормальні - вакантне (02)
(верстатів,
постійна (01),
робочого
необхідна
розряд
01, важкі - 02,
машин) на
сезонна (02),
місця
на робочому
робіт
шкідливі - 03
робочому місці, тимчасова
місці
фактично
(03)
5

6

____________________
(число, місяць, рік)

7

8

Дата виведення робочого місця

- 01
- 02
- 03
- 04
Режим роботи: з
повним робочим
днем - 01, з
неповним робочим
днем - 02,
надомник - 03
9

__________________
(число, місяць, рік)
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Додаток 1. Закінчення
(Зворотний бік)
УСТАТКУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТ, ІНВЕНТАР НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
Підприємство (організація) ________________________
Цех (відділ) _____________________________________
Дільниця _______________________________________
Робоче місце (найменування професії) ______________
Дата проведення обліку ___________________________

№
п/п

Найменування,
тип, модель

Інвентарний
номер

Балансова
вартість
одиниці
(грн)

1

2

3

4

Належність робочого місця:
власне підприємства
орендоване підприємством
орендоване у підприємства
надомне робоче місце

Кількість чоловік,
закріплених за
устаткуванням у
найбільшу зміну
5

Стан устаткування:
діюче - 01, у ремонті
- 02, підлягає
установленню - 03,
резервне - 04,
зайве - 05
6

- 01
- 02
- 03
- 04

Строк експлуатації:
до 5 років - 01,
5 - 10 років - 02,
10 - 20 років - 03,
більше 20 років - 04
7

Додаток 2
КАРТКА ОБЛІКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ, МОП ТА ІНШОГО ПЕРСОНАЛУ
Підприємство (організація) ______________________________________________________________
Цех (відділ) ___________________________________________________________________________
Дільниця _____________________________________________________________________________
Дата проведення обліку ________________________________________________________________

№ п/п
робочого Посада
місця

1

2

Категорія
працівника:
ІТП - 01,
службовець 02, МОП - 03,
інший
персонал - 04
3

Дата введення робочого місця

20

Робоче Період роботи:
місце:
постійна - 01,
діюче - 01, сезонна - 02,
вакантне
тимчасова
- 02
- 03

4

5

____________________
(число, місяць, рік)

Режим
роботи:
з повним
робочим
днем - 01,
з неповним
робочим
днем - 02
6

Належність роб.
місця: власне
підприємства
(01), орендоване
підприємством
(02), орендоване у
підприємства (03),
надомне робоче
місце (04)
7

Дата виведення робочого місця

Дата
Дата
введення вибуття
робочого робочого
місця
місця
(число,
(число,
місяць,
місяць,
рік)
рік)
8

9

__________________
(число, місяць, рік)
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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

Остання редакція:
24 червня 2016 року

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

X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ
Робітники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення з них
нафтопродуктів; каталітичного риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол; піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних вуглеводнів; компримування і фракціонування газів, що містять
сірководень та окис вуглецю; сірчанокислотного алкілування, етилування бензину; кислотного, селективного гідроочищення та депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого палива; дефеноляції вод; парафіну;
церезину, меркаптанів; каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з нафтосировини; напівкоксування твердого палива; очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю; гідрування твердого палива і сірчистих нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування, коксування та газифікації твердого палива; знемаслення і розкислення лугових
відходів; електрознесолення та зневоднення, стабілізації, гідроочищення сірководневмісної нафти та газового конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:
апаратники;
барильєтники;
дробильники;
коксоочисники;
коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами;
машиністи бульдозерів, зайняті розпушуванням та вантаженням елементарної (газової) сірки;
машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням елементарної (газової) сірки;
машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на роботах з етильованим бензином;
машиністи технологічних насосів;
оператори технологічних установок;
рампівники;
робітники, зайняті розвантаженням і зливанням етилової рідини;
чистильники.
XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
1. Ливарне виробництво
Робітники:
вагранники;
вибивальники відливків;
вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів та печей у гарячому стані;
газівники, зайняті у газовому господарстві;
газорізальники, які виконують роботи з різання додатків і ливників у гарячому стані;
горнові шахтових печей;
готувачі сталерозливних канав;
електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів відливків у гарячому стані;
завалювальники шихти у вагранки та печі;
заливальники металу;
ковшові;
кочегари технологічних печей, зайняті на роботах біля плавильних печей;
ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах;
ливарники металів та сплавів;
ливарники на машинах для лиття під тиском;
машиністи завалювальних машин;
міксерові;
набирачі стопорів;
наждачники;
випалювачі відходів металу;
обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із застосуванням наждаків;
обпилювачі форм та металу сірчаним порошком;
оброблювачі поверхневих дефектів металу;
обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);
плавильники металу та сплавів;

_______________________
*Продовження. Початок у № 17 (125).
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плавильники, зайняті обслуговуванням фурм;
прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого шлаку;
робітники, зайняті обприскуванням форм розчинами фтористих присадок;
розливальники сталі;
сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних печей та їх підручних;
стрижневики машинного формування, зайняті виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці;
термісти, зайняті завантаженням і розвантаженням гарячого металу ручним способом;
транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на гарячих ділянках робіт;
укладачі фтористих присадок;
формувальники ручного формування, які беруть участь у литті металу;
хлораторники, зайняті хлоруванням розплавленого металу;
чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та деталей, зайняті обробленням литва ручним способом всередині камер;
шлакувальники, зайняті обслуговуванням плавильних печей.
2. Ковальсько-пресове виробництво
Робітники:
бандажники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках робіт;
кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням гарячого металу в нагрівальних печах;
ковалі на молотах і пресах;
ковалі ручного кування;
ковалі-штампувальники;
ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;
машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;
нагрівальники (зварники) металу;
налагоджувальники устаткування та агрегатів у термообробленні, зайняті на гарячих ділянках робіт;
оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на гарячих ділянках робіт;
посадчики металу;
пресувальники на гарячому штампуванні;
ресорники на обробленні гарячого металу;
розкатники, зайняті на гарячих роботах;
стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого металу.
3. Термічна обробка
Робітники:
гартівники, зайняті біля печей завантаженням і вивантаженням ручним способом гарячого металу;
нагрівальники (зварники) металу;
нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті нейтралізацією ціантари та ціанвідходів;
термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах; термісти, зайняті обробкою металовиробів у ціанистих, свинцевих ваннах і у ваннах з розплавленими солями;
чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та свинцю.
4. Виробництво абразивів
Робітники:
електродники, зайняті на роботах біля печей;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках плавки абразивних матеріалів;
плавильники абразивних матеріалів;
плавильники карбіду кремнію.
5. Інші професії з оброблення металу
Робітники:
вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу під час котельних і суднокорпусних робіт;
газорізальники, зайняті плазмово-дуговим різанням металу у гарячому стані;
гумівники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва та ремонту;
електрозварники ручного зварювання (електрогазозварники), зайняті електрозварюванням виробів з підігрівом;
емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу чавунну апаратуру та вироби великих габаритів (місткістю 0,4 куб. м і більше) методом
опудрення з ручних вібросит;
заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;
маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у відсіках суден, резервуарах;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;
металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах і резервуарах;
мідники, зайняті лудінням та паянням припоями, що містять свинець;
обрубувачі, зайняті на роботах всередині та зовні апаратів із підігріванням металу і застосуванням ручного повітряно-дугового стругання;
оцинковувачі гарячим способом;
плавильники металів та сплавів, зайняті плавкою бабіту та інших сплавів, що містять свинець;
рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з титанових сплавів;
стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт.
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XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТУРИ
Робітники:
автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів;
варники електроізоляційних лаків, смол та мастик;
готувачі активних мас, зайняті у виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних елементів і батарей, а також роботами з речовинами 1 – 2
класів небезпеки або канцерогенами;
електродники безламельних акумуляторів та елементів, електродники безламельних, фольгових і срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах
із речовинами 1 – 2 класів небезпеки або канцерогенами;
електродники ламельних акумуляторів та елементів, зайняті на роботах із речовинами 1 – 2 класів небезпеки або канцерогенами;
заливальники смолкою;
зварники пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;
машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та електровугільних виробів;
мішальники вугільних мас, зайняті у виробництві електровугільних виробів;
мішальники сухої маси, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей;
намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих);
обпресувальники кабелів свинцем чи алюмінієм, зайняті на роботах із свинцем;
обпресувальники кабелів та проводів пластиками та гумою, які працюють із фторопластом у гарячому стані;
пресувальники виробів із пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;
просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням речовинами 1 – 2 класів небезпеки або канцерогенами;
робітники, зайняті формуванням та складанням свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел струму із застосуванням речовин 1 – 2 класів
небезпеки або канцерогенів;
розмелювачі-дозувальники вугільних мас.
XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Робітники:
зайняті на ділянках робіт із застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і виробів;
зайняті на роботах із застосуванням оксидів свинцю.
XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)
1. Виробництво цементу
Робітники:
аспіраторники;
вивантажувачі шахтових печей;
дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу;
завантажувачі печей (шахтових);
машиністи (випалювачі) обертових печей;
машиністи (випалювачі) шахтових печей;
машиністи вугільних млинів;
машиністи кальцинаторів;
машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом;
машиністи цементних млинів;
насипальники цементу;
пакувальники цементу;
помічники машиністів (випалювачів) обертових печей;
помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей;
помічники машиністів вугільних млинів;
помічники машиністів сировинних млинів, зайняті сухим помелом;
помічники машиністів цементних млинів;
транспортувальники гарячого клінкеру;
чистильники з очищення пилових камер.
2. Виробництво мінеральної вати
Робітники:
вагранники;
шихтувальники.
3. Каменеливарне виробництво
Робітники:
вогнетривники;
заливальники каменеливарних виробів;
каменевари;
пічники;
тунельники.
XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА. ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ
1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла
Робітники:
видувальники скловиробів;
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витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із скла);
відкладники виробів в опічки;
відламувачі скла від машин;
гранулювальники;
засипальники шихти;
зливальники скломаси;
кварцодуви;
кварцоплавильники;
ливарники скла;
машиністи машин витягування скла;
молірувальники скла;
обмазувальники заслонів;
обробники видувних виробів;
полірувальники скловиробів кислотою;
пресувальники гарячого скла;
складальники скломаси;
скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей та печей ліній термічного формування скла на розплаві металу);
склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням виробів;
травильники скла плавиковою кислотою;
фідерники;
хальмівники.
2. Виробництво супертонкого базальтового волокна, скловолокна, скловати та виробів з них
Робітники, зайняті у технологічних процесах зазначених виробництв.
3. Виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів
Робітники:
травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті травленням плавиковою кислотою;
фритівники.
4. Інші професії у виробництві скла
Робітники, зайняті на роботах із плавиковою кислотою.
XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН
Працівники:
зайняті у виробництвах сірковуглецю, віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах, відділеннях,
на дільницях: штапельних, хімічних, віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних, вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і фарбування, на кислотних станціях (у цехах, дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів, сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму); обслуговуванням дінілової установки, прийманням і відпусканням сірковуглецю; у таких майстернях: фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків, набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих жирових продуктів;
цехових хімічних лабораторій.
XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ, ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ
1. Виробництво целюлози і регенерація сірчистої кислоти та лугів
Робітники:
апаратники скипидарної установки;
апаратники талової установки;
варники хімічної деревної маси;
варники целюлози;
випарювальники луговини;
дифузорники целюлози;
завантажувачі сульфату;
міксівники;
промивальники целюлози;
регенераторники сірчистої кислоти;
содівники.
2. Вибілювання целюлози та ганчір’я
Робітники:
апаратники гашення вапна;
апаратники електролізу;
вибілювальники;
сатураторники;
хлорники.
XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво
Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину,
галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину, піперидину, піразину, пі-
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разолону, піридазину, піридину, піримідину, піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину, ціановмісних сполук
Виробництво гетероциклічних п’ятичленних сполук із двома та більше гетероатомами, спіросполук, органічних сполук сірки, фосфору і миш’яку,
ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених вуглеводнів
Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать до сильнодіючих речовин, простагландинів, протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів
синтетичних
Робота із застосуванням або одержанням азо- та діазосполук, гідразину, диметилсульфату, ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук, нітро-, нітрозо- та
амінопродуктів, солей ціанистої кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю, фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів, тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх сполук, ефіру діетилового
Робітники:
апаратники;
дозувальники медичних препаратів;
капілярники;
наповнювачі ампул;
препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів;
робітники, зайняті у боксах;
стерилізаторники матеріалів та препаратів.
XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
Рентгенолаборанти, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).
XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Робітники:
апаратники синтезу, зайняті виготовленням поліефіруретанових валиків;
апаратники-фарботерники (глибокий друк);
відливальники;
друкарі глибокого друку;
друкарі металографського друку (глибокого);
колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого друку;
накладальники на друкарських машинах (металографічних);
плавильники металу та сплавів (типографських, друкарських);
препаратори, зайняті приготуванням розчинів для травлення кліше та форм глибокого друку;
стереотипери, зайняті відливанням стереотипів з типографського сплаву;
травильники кліше;
травильники форм глибокого друку.
XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
1. Цивільна авіація
Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори, старші диспетчери, керівники польотів), які здійснюють безпосереднє управління повітряним
рухом у зонах аеропортів, аеровузлів; у аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських пунктах
з найбільшою інтенсивністю або складністю руху.
2. Залізничний транспорт
Робітники:
бандажники;
заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;
слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом цистерн із-під етилової рідини, ремонтом, заправкою та заміною клапанів цистерн.
XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ
1. Роботи на підприємствах, в установах і організаціях
Працівники, зайняті на роботах із радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за
радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, на гамма-терапевтичних апаратах, а також ремонтом устаткування в цих умовах.
2. Роботи на дослідних, транспортних, дослідно-промислових атомних реакторах, на їх прототипах і критскладанні
та імпульсних реакторах, дослідних термоядерних установках і потужних ізотопних опромінювальних гамма-установках
з активністю опромінювача 5 х 102 кюрі і вище
Працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними, ремонтними, налагоджувальними та експериментальними роботами.
3. Виробництво рідкісноземельних елементів хімічним способом
Працівники, зайняті у зазначеному технологічному процесі, а також ремонтом устаткування.
XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)
Робітники:
водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску,
не менше 275 годин на рік (25 годин на місяць), або час перебування яких під водою з початку водолазної практики становить 2750 годин і більше;
газорізальники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;
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газозварники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;
електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на роботах всередині резервуарів, баків,
цистерн і відсіків суден;
електрозварники ручного зварювання, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;
кесонники-апаратники;
кесонники-електромонтажники;
кесонники-прохідники;
кесонники-слюсарі;
лудильники гарячим способом, зайняті лудінням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1 - 2
класів небезпеки або канцерогени;
освинцювальники;
паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);
працівники, безпосередньо зайняті на роботах з мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено ефективних засобів профілактики та лікування;
робітники, зайняті у виробництвах приладів і виробів, що містять ртуть (безпосередньо на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом та обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з відкритою металевою ртуттю;
робітники, зайняті внутрішнім очищенням і ремонтом резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин;
травильники, зайняті травленням металу у розчинах, що містять шкідливі речовини 1 – 2 класу небезпеки або канцерогени;
чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням металу, металевих деталей та виробів сухим кварцовим піском.
XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Працівники, зайняті на роботах I і II класів із джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічним
устаткуванням, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:
від 100 кБк до 10 5 кБк і більше для радіонуклідів групи А;
від 10 3 кБк до 10 6 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;
від 10 4 кБк до 10 7 кБк і більше для радіонуклідів групи В;
від 10 5 кБк до 10 8 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461
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
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та плавикового шпату, гіпсу, баратів, п’єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту, крейди,
дорогоцінних і кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту, базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших нерудних копалин, що
містять шкідливі речовини 1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень,
драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах
1. Відкриті гірничі роботи та роботи на поверхні
Робітники кар’єрів, розрізів, копалень, гідравлік, драг, промивальних приладів.
Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень,
драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах. Буровибухові роботи.
Робітники:
апаратники;
бункерувальники;
бурильники шпурів;
вагонетники;
вагонетники повітряно-канатної дороги;
вантажники;
вибуховики;
вивантажувачі на відвалах;
водії автотранспортних засобів, зайняті в технологічному процесі;
водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої маси;
гідромоніторники;
гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання проб і доставляння вибухових матеріалів;
грохотники;
доводжувачі;
долотозаправники;
драгери;
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дренажисти з видобутку мірабіліту;
дробильники;
забійники;
заготівники слюди;
землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах;
каменотеси;
канавники;
ковалі-бурозаправники;
колії плит та блоків;
концентраторники;
кріпильники;
лампівники;
лебідники;
люкові;
майстри-підривники;
матроси драг;
машиністи автогрейдерів, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;
машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням та розбиранням териконів і породних відвалів шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних
фабрик, що горять;
машиністи бурових установок;
машиністи виправно-підбивно-обробних машин;
машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин;
машиністи вібронавантажувальних установок;
машиністи відвалоутворювачів;
машиністи відвальних мостів;
машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в розрізах, на усереднювальних вугільних складах і відвалах;
машиністи драг;
машиністи дробильних установок;
машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів;
машиністи екскаваторів;
машиністи залізнично-будівельних машин;
машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів;
машиністи землесосних установок;
машиністи каменерізних машин;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи кранів автомобільних;
машиністи кратцерів;
машиністи млинів;
машиністи навантажувальних машин;
машиністи навантажувально-доставочних машин;
машиністи насосних установок, зайняті на дренажних роботах;
машиністи парових машин та локомобілів;
машиністи підіймальних машин;
машиністи підіймально-пересувних риштувань;
машиністи підіймачів щоглових, стоякових і шахтових;
машиністи поличкових плугів;
машиністи скреперів;
машиністи скреперних лебідок;
машиністи слюдопласторобних машин;
машиністи сортувалок;
машиністи тягових агрегатів;
машиністи установок для буріння стовбурів шахт повним перерізом;
машиністи установок для розщеплення слюди;
машиністи установок для руйнування негабаритів гірничої маси, зайняті в кар’єрах та розрізах;
машиністи установок з оброблення транспортних засобів, зайняті в кар’єрах і розрізах;
машиністи фрезагрегатів;
машиністи шляхоколієпересувачів;
монтажники гірничого устаткування;
монтери колії, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;
мотористи механічних лопат;
мотористи промивальних приладів для вилучення металу;
наваловідбійники;
оббирачі гірничих виробок;
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оператори товарні, зайняті в озокеритовому виробництві;
перекидальники;
постачальники кріпильних матеріалів у шахти;
пробуторники малолітражних драг;
прохідники на поверхневих роботах;
розпилювачі каменю;
скруберники-насосники;
сортувальники;
стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт;
стрічкові прибиральники, зайняті в кар’єрах і розрізах;
трактористи, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди;
цементаторники гідромідьустановок;
шліхівники;
шлюзівники.
2. Роботи на поверхні з підземної газифікації вугілля
Робітники, зайняті на дільницях (в цехах): знесірчення, газогенераторних, газодувних та бурових, на підземній газифікації вугілля.
3. Добування, перероблення та транспортування закладного матеріалу
Робітники:
бункерувальники;
вагонетники повітряно-канатних доріг;
грохотники;
дозувальники;
дробильники;
забійники;
забійники на відбійних молотках;
лебідники;
люкові;
майстри-підривники;
машиністи бульдозерів;
машиністи бурових установок;
машиністи екскаваторів;
машиністи змішувальних установок гідрозакладки;
машиністи конвеєрів;
машиністи млинів.
4. Виробництво інертного пилу
Робітники:
вивантажувачі пилу;
гірники, зайняті відкаткою;
дробильники;
машиністи бурових установок;
машиністи конвеєрів;
машиністи млинів;
машиністи підіймальних машин;
машиністи сушильних установок;
наваловідбійники.
5. Виробництво гірського воску (воску буровугільного), реагентів на базі бурого вугілля та озокериту
Робітники:
апаратники виробництва озокериту та озокеритової продукції;
апаратники виробництва реагентів;
вантажники, зайняті на роботах із сировиною та паливом;
дробильники;
машиністи конвеєрів;
машиністи сушильних установок.
II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення, установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні фабрики та установки для збагачення руди,
вугілля, сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки. Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування на шахтах, розрізах, кар’єрах. Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні) фабрики, цехи, установки для
збагачення руди, пісків при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів, алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого вугільного порошку та пиловидного вугілля
Робітники:
апаратники;
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аспіраторники;
робітники, зайняті на дільницях основного виробництва;
бункерувальники;
вагонетники повітряно-канатних доріг;
вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском, паливом, реагентами, концентратами кольорових металів;
виставники, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;
водії автотранспортних засобів, зайняті вивезенням шламу, породи та відходів збагачення і брикетування;
водії навантажувачів;
гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та у хвостовому господарстві;
гірники;
грохотники;
доводжувачі алмазовмісних концентратів;
дозувальники;
дозувальники реагентів;
дробильники;
завантажувачі мелючих тіл;
збагачувачі графіту;
знімачі брикетів;
контролери вуглеприймання;
контролери продукції збагачення;
контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
концентраторники;
коректувальники шламу;
лебідники;
люкові;
машиністи (випалювачі) обертових печей;
машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах;
машиністи брикетних пресів;
машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах;
машиністи вагоноперекидачів;
машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів;
машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;
машиністи ексгаустерів;
машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням концентрату;
машиністи живильників;
машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;
машиністи завантажувальних механізмів;
машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;
машиністи землесосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;
машиністи змішувальних барабанів;
машиністи коксонавантажувальних машин;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи кранів автомобільних, зайняті в хвостосховищах;
машиністи кратцерів;
машиністи мішалок;
машиністи млинів;
машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів;
машиністи огрудковувачів;
машиністи перевантажувачів, зайняті очищенням фільтрів і апаратів пилового осадження;
машиністи підіймальних машин;
машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням пилу та на дозувальних пристроях;
машиністи промивальних машин, зайняті обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок;
машиністи розфасувально-пакувальних машин;
машиністи рудоусереднювальних машин;
машиністи скіпових підіймачів;
машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля;
машиністи скреперних лебідок;
машиністи сушильних установок;
машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах;
машиністи установок збагачення та брикетування;
монтажники дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування і збагачення;

№ 18 (126), 15 вересня 2016

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;
монтажники устаткування металургійних заводів;
монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;
обпалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
оператори пульта керування, зайняті у виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів;
пробовідбірники;
пробуторники малолітражних драг;
просівачі порошків на механічних ситах;
регулювальники хвостового господарства;
розчиняльники реагентів;
садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;
сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення;
скруберники-насосники;
cортувальники;
стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу;
сушильники;
теслярі, зайняті влаштуванням дерев’яних трубопроводів на хвостосховищах;
трактористи, зайняті в хвостосховищах;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
укладальники-пакувальники;
фільтрувальники;
флотатори;
форсунники;
центрифугувальники;
чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів, рамп, контраційних столів та аспіраційних систем;
шихтувальники;
шламівники-басейники;
шліхівники;
шлюзівники.
1. Збагачення руд і пісків під час видобування кольорових і дорогоцінних металів, алмазів
Робітники:
дозувальники реагентів;
працівники пробірних і пробірно-аналітичних лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах.
III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
1. Доменне виробництво
Робітники:
бригадири рудного двору;
вантажники, зайняті на рудному дворі;
вивантажувачі на відвалах;
вогнетривники;
водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на гарячих ділянках робіт;
водії електро- та автовізків, зайняті на рудному дворі;
газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;
готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;
грануляторники доменних шлаків;
дробильники;
ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та оббризкуванням ковшів;
контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі;
машиністи вагоноперекидачів;
машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів, зайняті на рудному дворі;
машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі;
машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі;
машиністи кранів металургійного виробництва;
машиністи скіпових підіймачів;
машиністи шихтоподачі;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом доменних печей;
монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;
оператори поста керування системами шихтоподачі;
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прибиральники відходів металургійного виробництва;
робітники грануляційного басейну;
робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;
слюсарі систем випарного охолодження;
трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному дворі;
шихтувальники.
2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей. Випалювання доломіту та вапна
Робітники:
бригадири шихтового двору в сталеплавильному та феросплавному виробництвах;
бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до конвертера;
бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та шлаку;
вагарі, зайняті на шихтовому дворі;
вантажники, зайняті на шихтовому дворі та вантаженням фосфатшлаків;
вибуховики;
вивантажувачі вапна з печей;
вивантажувачі на відвалах;
вогнетривники;
водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням шлаку на гарячих ділянках робіт;
водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт;
газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;
готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;
дозувальники;
дробильники;
змішувальники, зайняті приготуванням електродної маси;
клеймувальники гарячого металу;
контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
копрівники з оброблення брухту та відходів металу;
котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
лебідники;
маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу;
машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку, ламанням кладки печей;
машиністи вагоноперекидачів;
машиністи дистрибуторів;
машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та ламанням кладки печей;
машиністи електровозів металургійних цехів;
машиністи кранів металургійного виробництва;
машиністи млинів;
машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до мартенівських печей;
машиністи скреперів (скреперисти), зайняті розбиранням брухту та металу;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом і обслуговуванням устаткування;
монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтери колій, зайняті на під’їзних коліях та у шлакових відвалах;
набивальники блоків;
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під час помелу шлаку та приготування заправних
матеріалів;
оператори завантаження конвертерів, зайняті подаванням матеріалів до конвертерів;
оператори постів керування системами шихтоподачі;
оператори систем гідравліки та охолодження машин безперервного лиття заготовок;
підручні сталеварів вакуумних печей;
пультівники електроплавильних печей;
різальники холодного металу;
робітники та бригадири з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції в процесі виробництва;
робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;
робітники, зайняті випалюванням і вивантаженням випаленого доломіту та вапна;
розбивальники феросплавів;
роздільники брухту та відходів металу;
сепараторники, зайняті обробленням шлаку;
слюсарі систем випарного охолодження;
сортувальники, зайняті сортуванням випаленого доломіту;
сталевари вакуумних печей;
стропальники, зайняті обробленням металобрухту;
сушильники, зайняті сушінням феросплавів;
термісти прокату і труб;
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теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;
формувальники електродної маси;
форсунники;
чистильники феросплавів;
шихтувальники.
3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне, вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне, оцинкувальне та освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень. Термічна обробка, вирубування та зачищення гарячого металу. Виробництво каліброваного металу
Робітники:
вальцювальники, зайняті складанням та перевалкою клітей;
вальцювальники профілевигинальних агрегатів;
вальцювальники станів холодного прокату;
відпальники прецизійних сталей та сплавів;
вогнетривники;
газорятівники;
гартівники;
кислототривники-гумувальники;
клеймувальники гарячого металу;
контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на агрегатах безперервного травлення,
лудіння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання;
лакувальники жерсті і труб;
маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом;
мастильники;
машиністи ведучих моторів прокатних станів;
машиністи зливколамачів;
машиністи кранів металургійного виробництва;
машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на головних приводах прокатних станів;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;
монтажники устаткування металургійних заводів;
набирачі пакетів листів та труб;
оператори ліній оброблення рейок;
оператори постів керування;
оператори постів керування станами холодного прокату;
оператори профілевигинальних агрегатів;
підручні вальцювальників станів холодного прокату;
плавильники вторинного олова;
полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;
правильники прокату і труб;
пресувальники-прошивальники рейкових скріплень;
різальники металу на ножицях і пресах, зайняті рубанням рейкових скріплень на пресах;
різальники холодного металу;
робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;
робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів та готової продукції в процесі виробництва;
робітники та бригадири, зайняті прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу та готової продукції;
роздиральники пакетів;
розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого металу;
талькувальники листів та стрічок;
термісти прокату і труб;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;
шліфувальники, зайняті шліфуванням валків;
штампувальники, зайняті холодним штампуванням.

(Продовження — у наступних номерах)

32

№ 18 (126), 15 вересня 2016

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Школа та її працівники:
господарський і допоміжний
персонал
У попередньому номері ми розглянули деякі приклади професійних назв робіт
керівників та педагогічних працівників загальних середніх навчальних закладів.
Однак, кожен з нас знає, що шкільна система існує не тільки завдяки вчителям і
керівникам — адже її технічну, організаційну та іншу господарську складову впроваджують і підтримують інші працівники. Отже, наразі дізнаймося, який технічний
та допоміжний персонал має бути наявним у шкільних закладах, а також ознайомимося з основними функціональними обов’язками відповідних працівників.

Структура господарства школи
Для належного функціонування господарської служби на підприємствах та в установах
створюють відповідні структурні підрозділи, а
також добирають необхідні кваліфіковані кадри. І для шкільних закладів це правило також
не є виключенням. Питаннями забезпечення
господарської, матеріально-технічної діяльності
та здорових і безпечних умов праці й навчання
учасників навчально-виховного процесу шкільного закладу переймається «Заступник директора школи з господарської (адміністративногосподарської) роботи».
За нормами Національного класифікатора
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), базові професійні назви робіт можуть бути доповнені похідними словами, а також розширені уточнюючими словами, якщо
інше не передбачено КП (див. Додаток В до КП).
Таким чином, керівну посаду «Заступник директора школи з господарської роботи» або «Заступник директора школи з адміністративногосподарської роботи» утворено від професійної
назви роботи «Директор навчально-виховного
закладу (середньої загальноосвітньої школи,
спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і
т. ін.)» з кодом КП 1210.1.
Відповідно до Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів, затвер-
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джених наказом Міністерства освіти і науки
України від 6 грудня 2010 р. № 1205 (далі — Типові штатні нормативи № 1205), посада «Заступника директора школи з господарської
роботи» вводиться в міських школах та школах селищ міського типу в разі, якщо кількість учнів школи складає понад 600 осіб та в
сільських — з кількістю учнів понад 400 осіб.
Такий керівник опікується питаннями, які належать виключно до господарської діяльності,
охорони праці та безпеки життєдіяльності тощо.
Розглянемо деякі приклади основних обов’язків, які виконує «Заступник директора
школи з господарської роботи»:
1. Керує господарською діяльністю школи.
2. Приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар школи під свою відповідальність на
зберігання в порядку, встановленому законодавством.
3. Забезпечує працівників школи канцелярським приладдям, предметами господарського
призначення.
4. Забезпечує своєчасну підготовку школи до
початку навчального року.
5. Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним
та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів,
навчальних кабінетів, майстерень, інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні
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відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності.
6. Контролює раціональні витрати матеріалів
і коштів школи.
7. Керує роботою з благоустрою, озеленення
та прибирання території школи.
8. Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому технічного та обслуговуючого персоналу школи, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.
9. Організовує інвентарний облік майна школи, проводить інвентаризацію майна, своєчасно
складає звітність і веде документацію щодо відповідної ділянки роботи.
10. Здійснює заходи щодо розширення господарської самостійності школи, забезпечує своєчасне укладання необхідних угод.
11. Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі
та інших приміщень школи, технологічного,
енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт.
12. Забезпечує дотримання вимог техніки
безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації
транспортних засобів на території школи.
13. Організовує дотримання норм пожежної
безпеки забудов і споруд, слідкує за справністю
засобів пожежогасіння.
14. Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення
обладнанням та інвентарем, які відповідають
правилам і нормам безпеки життєдіяльності,
стандартам безпеки праці.
15. Організовує проведення щорічних замірів
опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробовування та відповідне підтвердження справності водонагрівних і парових котлів, ємностей,
які працюють під тиском, балонів для зріджених
газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих
речовин, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу
відповідно до правил та норм безпеки життєдіяльності.
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16. Організовує не менш як один раз на п’ять
років розробку інструкцій з охорони праці для
технічного персоналу.
17. Організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу,
обладнує куточок безпеки життєдіяльності.
18. Отримує відповідно до поданих заявок
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.
19. Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та
засобів індивідуального захисту.
Як можна побачити з пунктів 7 – 9 цього переліку, «Заступник директора школи з господарської роботи» опікується питаннями з благоустрою, озеленення і прибирання території
школи, організовує інвентарний облік, а також
координує роботу підпорядкованого йому технічного й обслуговуючого персоналу. Тобто, він
має підлеглих працівників, а от кого саме — наразі з’ясуємо.

Про кількість технічного
персоналу школи
Відповідно до вищезгаданих Типових штатних нормативів № 1205, до штату працівників
школи можуть належати: «Завідувач господарства», «Керівник гуртка, секції, студії», «Практичний психолог», «Соціальний педагог», «Бухгалтер (головний бухгалтер)», «Секретар (секретар-друкарка)», «Завідувач бібліотеки», «Бібліотекар», «Лаборант», «Інженер-електронік»,
«Фахівець з охорони праці», «Гардеробник», «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (або слюсар-сантехнік, столяр та
інші)», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Машиніст (кочегар) котельні», «Опалювач», «Водій автотранспортних засобів (автобуса)», «Лікар-педіатр»,
«Сестра медична», «Сестра медична з дієтичного
харчування», «Кухар», «Підсобний робітник»,
«Комірник», «Двірник (садівник)», «Сторож»,
«Прибиральник службових приміщень».
Переважно до кожної професії з Типових
штатних нормативів № 1205 висуваються певні
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вимоги щодо включення її до штатного розпису
школи. Наприклад, «Завідувач господарства»
вводиться в міських і селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських —
з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми і більше класів. У школах І ступеня
така посада вводиться при кількості шести і більше класів.
Інші зазначені посади вводяться до штатного розпису шкіл за наступних умов:
1. «Практичний психолог» і «Соціальний педагог» — у разі наявності фахівців за нормативами чисельності практичних психологів та соціальних педагогів шкіл відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти
України, затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 3 травня 1999 р. № 127.
2. «Бухгалтер (головний бухгалтер)» — у школах, які ведуть самостійний бухгалтерський облік.
3. «Секретар (секретар-друкарка)» — 0, 5
штатної одиниці при кількості 8 — 10 класів;
1 штатна одиниця при кількості 11 і більше класів.
4. «Завідувач бібліотеки» — у тих школах, які
мають 11 і більше класів.
5. «Бібліотекар» — 0,5 штатної одиниці при
кількості 5 – 10 класів або 25 – 29 класів (за наявності посади «Завідувача бібліотеки»); 1 штатна одиниця при кількості 30 і більше класів.
6. «Лаборант» — за наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології 0, 5 штатної одиниці на кожні п’ять 7 – 11 класів, але не більше 3
штатних одиниць. У школах з контингентом
менше 100 учнів посада «Лаборанта» не вводиться.
7. «Інженер-електронік» — 0,5 штатної одиниці за наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю 6 – 10 комп’ютерів;
1 штатна одиниця за наявності навчальних
комп’ютерних комплексів з кількістю понад 10
комп’ютерів.
8. «Фахівець з охорони праці» — за нормативами, визначеними Типовим положенням про
службу охорони праці, затвердженим наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255.
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9. «Гардеробник» — за наявності обладнаного
гардеробу на 200 окремих місць. За наявності
другої зміни вводиться додаткова кількість «Гардеробників» з розрахунку 1 штатна одиниця на
200 учнів, які навчаються у другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі.
10. «Робітник з комплексного обслуговування
й ремонту будинків (або слюсар-сантехнік, столяр
та інші)» — 0,5 штатної одиниці при кількості до
7 класів включно; 1 штатна одиниця при кількості 8 – 20 класів; 1, 5 штатної одиниці при
кількості 21 – 37 класів; 2 штатних одиниці
при кількості 38 і більше класів. У школах, що
мають санітарно-очисні споруди, «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків»
вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну.
11. «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» — 0,5 штатної одиниці при кількості 9 класів; 1 штатна одиниця
при кількості 10 і більше класів.
12. «Машиніст (кочегар) котельні» — у школах, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства. За
наявності центрального опалення: 2 штатні одиниці в зміну в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля), з
поверхнею нагріву котлів понад 75 м2; 1 штатна
одиниця в зміну у котельнях з газовим опаленням; 2 штатні одиниці в зміну у котельнях, що
не обладнані автоматикою безпеки.
13. «Опалювач» — за наявності пічного опалення 0,5 штатної одиниці на кожні 5 печей (але
не менше 0,5 штатної одиниці на школу). У школах з централізованим теплопостачанням, що
мають тепловий пункт або елеватор, додатково
вводиться штатна одиниця «Робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель», а
за наявності бойлерів, насосів — 1 посада такого робітника в зміну. 14. «Водій автотранспортних засобів (автобуса)» — 1 штатна одиниця за
наявності автотранспортного засобу (автобуса)
для організованого підвезення учнів на навчання і додому.
15. «Лікар-педіатр» — 1 штатна одиниця,
якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я. Посада
вводиться за наявності 1000 і більше учнів.
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16. «Сестра медична» — якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами
охорони здоров’я, посада вводиться з розрахунку: при кількості 100 і менше учнів — 0,5 штатної одиниці; при кількості 101 і більше учнів — 1
штатна одиниця.
17. «Сестра медична з дієтичного харчування» — 0,5 штатної одиниці при кількості від 60
до 200 учнів, які харчуються; 1 штатна одиниця
при кількості понад 200 учнів, які харчуються.
18. «Кухар» — у школах, які самостійно організовують харчування учнів 1 – 4 класів та інших
учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються харчуванням: до 60 учнів, які харчуються — 0,5 штатної одиниці; 60 – 100 учнів,
які харчуються — 1 штатна одиниця; 100 – 200
учнів, які харчуються — 1,5 штатної одиниці; понад 200 учнів, які харчуються — 2 штатні одиниці.
19. «Підсобний робітник» — 1 штатна одиниця в школах, які організовують харчування учнів
самостійно.
20. «Комірник» — 1 штатна одиниця в школах, які організовують харчування учнів самостійно.
21. «Двірник (садівник)» — у школах відповідно до встановлених законодавством норм пло-

щі, що прибирається. У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними
насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводиться штатна одиниця посади
садівника.
22. «Сторож» — вводиться з метою забезпечення охорони приміщень і споруд загальноосвітніх навчальних закладів упродовж необхідного для цього часу, де немає можливості передати
охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони.
Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 11 травня
2004 р. № 105, загальна чисельність сторожів
(норми чисельності сторожів див. у Таблиці 1)
розраховується за формулою:
Чзс = Чн  Кн,
де Чн — нормативна чисельність за таблицею,
осіб;
Кн — коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).
Прийнято Кн = 1,15.
Таблиця 1

№ з/п

Кількість постів, од.

8

1.
2.
3.

1
2
3

1,7
3,4
5,1

23. «Прибиральник службових приміщень» —
на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не
менше 0,5 штатної одиниці на школу. У школах,
де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться
штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується
учнями цієї зміни або групами продовженого
дня. При розрахунку площі, що прибирається,
не враховується площа стін, вікон, панелей. Крім
того, може не враховуватися площа класних
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Тривалість охорони об’єкта на добу, год.
12
16
Чисельність, осіб
2,5
3,4
5,0
6,8
7,5
10,2

24
4,5
10,0
15,0

кімнат (кабінетів) 8 – 11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів.
Отже, як бачимо, технічний і допоміжний
персонал школи може бути великим за кількістю.
Щодо основних завдань і функціональних обов’язків зазначених працівників, то тут слід наголосити на тому, що більшість їх кваліфікаційних характеристик знаходяться у відповідних
випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуски 1, 65, 78,
81 та 87).
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Про напрями діяльності технічного
персоналу школи
Розглянемо деякі приклади основних функ-
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ціональних обов’язків вищезгаданих посад технічного персоналу із зазначенням коду КП, що
наведені у Таблиці 2.
Таблиця 2

«Завідувач господарства» (код КП — 1239)
Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування підприємства, установи, організації або їх підрозділів.
Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території. Стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо їх своєчасного ремонту. Забезпечує
працівників канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку. Керує роботою обслуговуючого персоналу.
«Завідувач бібліотеки» (код КП — 1229.6)
Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничотворчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних
послугах, соціальний розвиток колективу. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна.
Організовує формування бібліотечного фонду.
«Бібліотекар» (код КП — 2432.2)
Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї із виробничих ділянок (комплектування, обробка бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідковобібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів,
обслуговування читачів та абонентів).
«Інженер-електронік» (код КП — 2144.2)
Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу електронного устаткування. Бере участь у розробленні
перспективних та поточних планів і графіків роботи, технічного обслуговування та ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення ефективності використання електронної техніки. Здійснює підготовку електроннообчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх.
«Гардеробник» (код КП — 9152)
Приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, взуття та інші особисті речі від працівників і відвідувачів підприємства
(установи). Видає одяг та інші речі. Надає допомогу інвалідам, відвідувачам похилого віку під час роздягання та одягання.
У разі потреби чистить одяг. Забезпечує збереження речей. Утримує в чистоті та порядку приміщення гардеробної.
«Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (2 – 4 розряди)» (код КП — 7129)
Здійснює періодичний огляд технічного стану будинків і споруд школи, які обслуговує, обладнання і механізмів, їхнє технічне
обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням
усіх видів підйомних та страхувальних пристроїв і механізмів. Здійснює монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних
мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. Організовує і бере участь у роботах з прибирання, санітарного утримання та сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання та механізмів школи. Усуває пошкодження, несправності та виконує інші роботи.
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (2 – 6 розряди)» (код КП — 7241)
Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і проводить центрування електричних машин та електроапаратів. Налагоджує, ремонтує і регулює схеми технологічного устаткування, електричні схеми автоматичних ліній, а також
електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми устаткування. Виконує роботи з ремонту, монтажу
та демонтажу кабельних ліній. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.
«Машиніст (кочегар) котельні (2 – 6 розряди)» (код КП — 8162)
Обслуговує водогрійні та парові котли. Пускає, зупиняє, регулює та спостерігає за роботою тягових і золо- та шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників та живильних насосів. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари. Забезпечує безперервну роботу устаткування котельної. Пускає, зупиняє
і перемикає агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів. Веде облік тепла. Прибирає шлак та золу із топок і бункерів
лапових і водогрійних котлів. Спостерігає за правильною роботою механізмів, сигналізації, приладів, апаратури та захисних
пристроїв. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.
«Опалювач» (код КП — 9141)
Топить печі твердим і газоподібним паливом і обслуговує їх. Пиляє та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та підносить
паливо до печей. Завантажує, шурує та виконує дрібний ремонт топок. Підтримує необхідну температуру в опалюваних приміщеннях. Стежить за справним станом печей та димоходів. Очищає топки печей від золи та шлаку. Видаляє золу та шлак із
приміщення у відведене місце. Веде облік витрат палива. Складає і подає заявки на паливо.
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Таблиця 2. Закінчення
«Сестра медична» (код КП — 3231)
Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному
пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоку, опіках, відмороженні,
алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере активну участь у поширенні медичних знань.
«Кухар (3 – 6 розряди)» (код КП — 5122)
Готує страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Випускає
холодні страви та закуски. Варить бульйони та супи. Готує різні види пасеровок та соуси на кістковому бульйоні і на молоці.
Готує другі страви. Готує гарячі та холодні напої, солодкі страви. Замішує прісне та дріжджове тісто, випікає з нього вироби.
Видає готові страви.
«Підсобний робітник» (код КП — 9322)
Виконує підсобні та допоміжні роботи. Виконує вантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках і укладання вантажів різних видів. Очищає території, дороги, під’їзні шляхи. Миє підлогу, вікна, тару, посуд, деталі та вироби.
«Комірник» (код КП — 9411)
Приймає, зважує, зберігає і видає різні матеріальні цінності: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі,
інструменти, речі, шкільне приладдя тощо. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням
(сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками.
«Сторож» (код КП — 9152)
Перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється (замків та інших запірних пристроїв; наявність пломб; протипожежного
інвентарю; справності сигналізації, телефонів, освітлення), разом з представником адміністрації або змінним сторожем.
У разі виявлення несправностей, які не дозволяють прийняти об’єкт під охорону, доповідає про це особі, якій він підзвітний, представнику адміністрації та черговому з відділку міліції і охороняє сліди злочину до прибуття представників
міліції. За умови виникнення пожежі на об’єкті підіймає тривогу, сповіщає пожежну команду та чергового з відділку міліції, вживає заходів щодо ліквідації пожежі. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю вантажу, відкриває та
закриває ворота.
«Прибиральник службових приміщень» (код КП — 9132)
Прибирає службові приміщення школи, коридори, сходи, санвузли, туалети. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби. Чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування. Очищає урни від паперу і промиває їх дезінфікуючими розчинами.
Збирає сміття і відносить його до встановленого місця.

Як бачимо, для того щоб повноцінно функціонувала школа слід дотримуватися значної
кількості норм і виконувати такі види робіт, які
не завжди сприймаються на перший погляд сторонньою особою. Без використання певних професій та кваліфікованих робітників навряд чи
вдасться досягнути успішного навчання, оскіль-

ки здобуття знань і певних умінь без звичайних
людських потреб (харчування, медичний огляд,
гігієна та санітарія тощо) майже неможливо.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Як знайти секретаря
Для будь-якого підприємства, особливо приватного, важливо, яке враження створюється про нього у клієнтів та представників інших компаній, які відвідують підприємство з діловими візитами. Організація роботи секретарів на рецепції, секретарів, які обслуговують переговори, секретарів керівників, безумовно, якщо і не
визначає, але суттєво впливає на той образ підприємства, який створюється в
очах відвідувачів. Відносно ролі секретарів в компанії буде справедливим перефразувати відомий вислів «Театр починається з гардеробу» в «Офіс починається
з секретаря». Дійсно, роль секретаря у створенні доброзичливого й привабливого
образу компанії важко переоцінити. А секретар керівника — це взагалі «права
рука» директора, його довірена особа, надійний конфідент і незамінний помічник.
Водночас, пошук професійного й відповідального співробітника, який впорається
зі своїми функціональними обов’язками, займає чимало часу. Отож, з’ясуємо, як
дещо спростити такий пошук і таки знайти розумного секретаря.

Основні вимоги
Звісно, у кожного підприємства є свої, подекуди, специфічні, вимоги до майбутнього секретаря. Але все ж, який він — ідеальний секретар
і як його знайти? Щоб пошук і підбір персоналу
був ефективним, у першу чергу необхідно чітко
розуміти «портрет» ідеального кандидата і визначитися з питаннями, який секретар потрібен
саме вашому підприємству та якими якостями
повинен він володіти, а також враховувати під
час обрання кандидата і колектив компанії, аби
співробітникам було комфортно працювати разом з новим секретарем.
Якщо ваше завдання полягає у тому, аби знайти персонального секретаря для керівника, то
варто враховувати й характер керівника та його
стиль керівництва. Активний, амбітний і цілеспрямований керівник просто не зможе працювати зі спокійним і флегматичним секретарем.
Бувають, звичайно, винятки, але на практиці це
рідкість. Стриманому і спокійному керівнику
більше підійде секретар з таким же психотипом.
Так само від вимогливого і жорсткого керівника,
м’який і сором’язливий секретар швидко втече.
Якщо метою є підібрати секретаря до офісу,
то, відповідно, слід також враховувати взаємну

№ 18 (126), 15 вересня 2016

сумісність з іншими працівниками. Молодий,
дружний і згуртований колектив зовсім не зрадіє, якщо до нього приєднається серйозний і суворий секретар в зрілому віці і навпаки.
Не дивлячись на те, що у кожного керівника є
свої вимоги і побажання щодо майбутнього секретаря, все ж існує кілька критеріїв відбору, на
які варто звернути увагу в першу чергу.
Так, до стандартних вимог будь-якого секретаря, зазвичай, входять наступні критерії і якості (але якими саме мають бути відповідні характеристики слід вирішувати, враховуючи потреби саме вашого підприємства):
 Вік і стать кандидата. Зазвичай, на посаду секретаря запрошують дівчат у віці 22 – 30
років. Але це, скоріше, є звичкою, аніж раціональним рішенням. На практиці, кандидати на
посаду секретаря до 28 років є менш відповідальними, аніж у 35 або навіть і в 45 років,
а стать взагалі не має значення (звісно, якщо
ви дійсно шукаєте секретаря, а не модель).
 Демографічні характеристики (місце
проживання, сімейний стан, наявність дітей).
Переважно, якщо кандидат, якого взяли на роботу, мешкає досить далеко від місця роботи, то
такий працівник довго не пропрацює, оскільки

39

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

секретарям доводиться досить часто затримуватися понад робочий час (наприклад, допомагаючи керівникові під час ділових зустрічей, які
досить часто відбуваються вечорами). За сімейним станом і наявністю дітей теж можна зробити свої прогнози — якщо у кандидата є маленькі
діти, то ймовірно, що він буде часто брати лікарняні або відпрошуватися з роботи (хоча з іншого
боку краще, коли діти вже є і підростають, аніж
якщо молода дівчина через кілька місяців роботи піде у «декрет» й пошук доведеться розпочинати знову).
 Професійні навички. Знання відповідних
комп’ютерних програм, діловодства, етикету
тощо знадобиться будь-якому секретареві, а от
щодо додаткових вимог на кшталт володіння
іноземною мовою, слід вирішувати в індивідуальному порядку, виходячи з потреб вашого
підприємства.
 Досвід роботи (стаж роботи на певній посаді і сфері діяльності). Найголовніше у даному
критерії — з’ясувати, скільки часу кандидат пропрацював на кожному з місць роботи. Це
пов’язано з тим, що у разі, якщо кандидат не затримувався ні на одному підприємстві більш ніж
на півроку, то, скоріш за все, у вас він також довго не працюватиме, а тому навряд чи варто витрачати час на його підготовку та адаптацію у
новому колективі. Якщо ж на попередніх місцях
роботи кандидат працював принаймні по два
роки, то буде не зайвим дізнатися про причини
звільнення — відповідь на таке питання допоможе виявити певні якості людини (наприклад,
конфлікт з керівництвом або колективом, великий обсяг роботи, незручне територіальне розташування тощо).
 Особисті та ділові якості. Зазвичай, секретареві потрібні, у першу чергу, такі особисті
якості як безконфліктність, відповідальність,
стресостійкість, ініціативність та чесність, а також вміння швидко виконувати розпорядження
керівництва.
При виборі тих чи інших критеріїв для майбутнього секретаря, важливо не перестаратися.
Наприклад, ймовірність знайти секретаря модельної зовнішності, 23 – 25 років, з вищою лінгвістичною освітою у провідному ВНЗ країни, з
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вільною англійською та китайською мовами, досвідом роботи від 5 років у певній сфері діяльності, з досконалим знанням комп’ютера, етикету та
діловодства, дорівнює майже нулю. Пошук і підбір секретаря з такими вимогами виявиться непосильним безрезультатним завданням, на яке
ви витратите купу часу. Тому одразу будьте реалістами та виділяйте лише кілька дійсно значущих для вашого підприємства критеріїв — адже
навіть з невисокими вимогами не завжди
вдається швидко знайти гідного працівника.

Як знайти і розпізнати кандидата
Умовно секретарів компанії можна розділити
на три типи: «традиційний секретар», «просунутий секретар» і «керуючий асистент».
Перший тип («традиційний») виконує обмежений набір обов’язків, які вимагають лише старанності, організованості й знання посадових
інструкцій.
Секретар високого рівня («просунутий») повинен мати набагато вищий рівень кваліфікації
і, як правило, він наділений повноваженнями
самостійно приймати рішення з деяких питань.
Також на невеликих підприємствах він бере
участь у вирішенні кадрових питань, а подекуди
й виконує обов’язки кадровика. Такий секретар
має бути здатним передбачити розвиток подій і
бути готовим до відповідних наслідків.
А ось секретар керівник («керуючий асистент») виконує не лише рутинні повсякденні
обов’язки, але і бере на себе частину роботи свого керівника. В ідеалі у керівника високого рангу має бути кілька помічників — діловод, який
виконуватиме рутинну офісну роботу, референт
та особистий секретар. Але на практиці, зазвичай, функції таких працівників виконує саме секретар керівника — він планує робочий день
начальника, розписує його зустрічі й поїздки та,
як правило, супроводжує свого керівника. За таких обставин секретар має бути високопрофесійним і вміти добре розбиратися в менеджменті й адмініструванні. Він виконує підготовчу
роботу і вирішує повторювані, регулярні проблеми. Особистість керівника є ключовим критерієм при виборі персонального секретаря —
адже у кожного начальника існують свої вимоги,
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з яких і формуються посадові обов’язки його секретаря.
Утім, повернемося до питання, як таки знайти потрібного кандидата на посаду секретаря та
що полегшить процес його пошуку й надамо
кілька практичних порад:
1. Використовуйте стандартні ресурси для
пошуку і залучення кандидатів — цього буде
цілком достатньо, аби знайти кандидата на посаду секретаря. Намагаючись охопити якомога
більше джерел та інтернет-ресурсів для розміщення вашої вакансії, пам’ятайте про те, що таким чином ви можете спровокувати цілу лавину
резюме й їх обробка займатиме занадто багато
часу.
2. Здійснюйте більш ретельний відбір на
стадії перегляду резюме. Віддавайте перевагу
кандидатам, чиї резюме складені без помилок, а
також тим, хто не часто змінював місце роботи.
Звертайте увагу і на перерви між роботами та
на фотографії, прикріплені до резюме (якщо ви
отримаєте, приміром, фото на фоні морського
берега, то навряд чи кандидат є достатньо професійним).
3. Проводьте «відсів» під час телефонних
співбесід. Для економії часу, прояснюйте всі
основні моменти, пов’язані з вашими вимогами,
по телефону і озвучуйте пропоновані умови.
Звертайте увагу на те, як здобувач формулює
свої думки, на дефекти і швидкість мовлення,
чіткість дикції. Під час телефонної розмови можна визначити наявність чи відсутність у претендента на посаду деяких якостей, якими повинен
володіти секретар: коректність, доброзичливість, вміння слухати і розуміти, що хоче сказати співрозмовник, тощо.
4. При особистій зустрічі використовуйте
техніку ситуаційного інтерв’ю — це допоможе краще зрозуміти поведінкові моделі кандидата і їх відповідність вашим очікуванням й моделям, прийнятим на вашому підприємстві.
5. За необхідності, для оцінки певних навичок
кандидата, проводьте відповідні професійні
тести, наприклад, щодо:
— володіння ПК та спеціальними програмами;
— швидкості комп’ютерного набору;
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— знання іноземних мов;
— документообігу та ведення реєстру документів;
— навичок конференц-сервісу;
— телефонного спілкування;
— організації роботи офісу;
— планування робочого дня керівника.
Також у разі, якщо вашому секретареві належить багато працювати з документами і таблицями, то можна провести тестування для оцінювання рівня уваги і пам’яті претендента.
6. Під час особистої зустрічі звертайте увагу
на індивідуальні характеристики кандидата. Якщо ви шукаєте секретаря, який буде зустрічати в офісі клієнтів і партнерів вашого підприємства, то важливі будь-які деталі, зокрема:
— приємна зовнішність, акуратність в одязі
та зачісці, розуміння дрес-коду;
— чітка мова, середній тембр голосу (для чоловіків допустимо низький);
— стилістична й орфографічна грамотність;
— ввічливість та врівноваженість.
Коли кандидатів на посаду секретаря залишиться лише кілька, обрати одного з них вам
допоможуть наступні завдання для перевірки їх
навичок:
1. Коротко розповісти про попереднього роботодавця (але не директора, а підприємство).
2. Продемонструвати створення реєстру типових документів на комп’ютері, внести кілька
документів до реєстру.
3. Скласти типовий наказ (можна про прийняття на роботу або звільнення).
4. Розставити пріоритети у заздалегідь підготованому вами переліку справ керівника.
5. Продемонструвати вміння щодо використання офісної техніки — відсканувати документ,
зняти з нього копії, замінити картридж у принтері тощо.
6. Надати пропозиції щодо змін у вашому
офісі, після проведення короткої екскурсії.

Організація роботи
та посадові обов’язки
Початком спільної роботи керівника та секретаря повинна стати вступна бесіда-інструктаж.
Звісно, ініціатива її проведення належить
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керівнику, однак, якщо той не реалізує своє
право, а секретар не розуміє, що саме йому слід
робити, не буде порушенням субординації з
боку кадровика чи менеджера з персоналу попросити у керівника дозволу на таку бесіду, попередньо порадивши новоприйнятому секретареві підготувати проблемні питання, з’ясування
яких допоможе уникнути в майбутньому багатьох помилок. Під час вступної бесіди керівник
повинен докладно розповісти секретареві про
методи та звичний для нього стиль роботи, розпорядок дня, особистих звичках, сформулювати
основні вимоги до його роботи.
У будь-якому випадку, секретар повинен
знати:
— основи законодавства (цивільного, трудового, адміністративного);
— структуру і керівний склад підприємства і
його підрозділів;
— організацію діловодства та нормативні документи, що стосуються діяльності підприємства і ведення діловодства;
— стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
— методи оформлення та обробки документів;
— правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
— основи організації праці та управління;
— основи етики і естетики;
— правила ділового спілкування;
— правила експлуатації офісної та комп’ютерної техніки;
— правила користування приймально-переговорними пристроями;
— правила внутрішнього трудового розпорядку;
— правила і норми охорони праці.
Вимоги, що пред’являються до секретарів, їх
обов’язки, права, відповідальність регламентуються посадовими інструкціями, проте
жоден нормативний документ не встановлює
обов’язкових вимог до процедурної сторони організації праці секретаря. У сформованій практиці регулювання праці немає документа, який
визначав би, що, як, в якій послідовності та залежно від яких обставин повинен робити секре-
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тар на своєму робочому місці відповідно до того
комплексу обов’язків, який визначений посадовою інструкцією. Передача такого досвіду в нас,
як правило, здійснюється «з рук в руки», від одного працівника іншому, однак це, хоча і цілком
виправданий спосіб передачі знань, але не настільки надійний, щоб гарантувати бездоганну
організацію роботи. Якими б не були конкретні
функціональні обов’язки секретаря, до цієї посади пред’являється досить широке коло вимог,
що виходять далеко за рамки суто посадових
обов’язків, наприклад, щодо зовнішнього вигляду, особистих якостей і поведінки, додаткових
знань та навичок.
Секретар — це перша людина, з якою зустрічаються відвідувачі підприємства. Він ніби представляє компанію, через нього відбувається прийом клієнтів та партнерів, ведуться телефонні
переговори. Саме тому секретар повинен дуже
добре знати своє підприємство та його історію:
коли воно було створене, чи змінювалася назва,
чим воно займається, чи змінювався профіль
діяльності, якою є структура підприємства сьогодні.
Крім історії, секретар повинен добре знати всі
напрямки діяльності підприємства, які види робіт воно виконує, які послуги надає і, відповідно,
які структурні підрозділи (працівники) виконують конкретні функції. Якщо ви тільки-но
прийняли секретаря на роботу, присвятіть саме
цьому питанню перші дні — адже секретар є сполучною ланкою як між керівництвом і відвідувачами, так і між працівниками підприємства.
Саме секретар повинен направити відвідувача
до відповідного відділу, до працівника, який
займається важливими для відвідувача питаннями. Він же з’єднує тих, хто телефонує до підприємства, з потрібними їм працівниками.
Нарешті, розбираючи отриману кореспонденцію, саме секретар визначає шляхи її подальшого руху — кому її треба передати. Отже, визначаючи напрямки руху документів, відвідувачів,
телефонних дзвінків, секретар повинен бездоганно знати структуру підприємства, всі напрямки його діяльності та розподіл обов’язків
між працівниками (особливо щодо керівного
складу).
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Також секретар невеликого підприємства
зобов’язаний знати всіх посадових осіб не тільки на прізвище, а й на ім’я та по батькові.
Посадові обов’язки секретаря керівника і секретаря певного підрозділу, як правило, відрізняються не тільки обов’язками, що виконуються, відповідно до займаної посади, але
також і статусом, який наділяє його відповідними правами і відповідальністю.
Наведемо приблизний перелік посадових
обов’язків секретаря структурного підрозділу:
— здійснення роботи з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підрозділу;
— приймання кореспонденції, що надходить,
передання її відповідно до прийнятого рішення
до структурного підрозділу або конкретним виконавцям;
— ведення діловодства, виконання різних
операції із застосуванням офісної техніки, призначеної для збору, обробки та подання інформації для підготовки і прийняття рішень;
— прийняття документів та особистих заяв
на підпис керівнику підрозділу;
— підготовка документів і матеріалів, необхідних для роботи;
— здійснення контролю за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами
та конкретними виконавцями документів, переданих керівнику на підпис, забезпечення їх
редагування;
— організація проведення телефонних переговорів, запис отриманої інформації й своєчасне доведення її до відома зацікавлених співробітників підрозділу, передання й прийняття
інформації по приймально-переговорних пристроях, а також телефонограм;
— складання листів, запитів, інших документів, підготовка відповідей авторам листів (за дорученням керівника або в рамках своєї компетенції);
— виконання роботи з підготовки засідань і
нарад (збір необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час та місце проведення, порядок денний, їх реєстрація), ведення й оформлення протоколів засідань і нарад;
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— здійснення контролю за виконанням співробітниками підрозділу наказів і розпоряджень,
а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень керівника, взятих на контроль;
— ведення реєстраційних журналів підрозділу;
— забезпечення робочих місць співробітників підрозділу необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створення умов, які сприяють ефективній роботі;
— підготовка проекту номенклатури справ
підрозділу і формування справ відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечення збереження справ і їх здавання в установлені строки
до архіву, участь в роботі експертної комісії при
проведенні експертизи цінності документів і
відборі до знищення документів з простроченим
терміном зберігання;
— виконання окремих доручень керівника
підрозділу.
Щодо останнього пункту, то необхідно звернути увагу на те, що доручення керівника підрозділу, не пов’язані з виконанням службових
обов’язків, не можуть бути посадовими обов’язками секретаря підрозділу — відповідно, у
цьому випадку, секретар має право відмовити
керівникові у виконанні особистих прохань або
може прийняти їх до виконання за умови особистої домовленості.
Посадові обов’язки секретаря керівника
можуть включати усі перераховані вище
функції, а також інші завдання, зокрема:
— підготовка проектів розпорядчих документів;
— підготовка матеріалів для колегіального
органу управління підприємством (правління,
ради директорів і т.п.);
— розробка матеріалів (презентацій) для виступів керівника на прес-конференціях;
— здійснення функцій перекладача на переговорах керівника з іноземними партнерами,
переклад документацію тощо.
Крім цього, до обов’язків секретаря керівника
можуть бути включені й функції щодо адміністративного забезпечення ділових поїздок: замовлення квитків, бронювання номером готелів, оформлення закордонних паспортів і віз для
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закордонних поїздок, а в низці випадків — і особистий супровід керівника у відрядженні.
Якщо під час прийняття на роботу секретар
не з’ясував коло обов’язків і не дуже чітко розуміє свої функції, то незабаром у нього виникне
багато запитань та неузгодженості в діях. Трапляється, що навіть дуже тямущий співробітник
так і не може підлаштуватися під характер керівника. А буває і навпаки: помічник готовий
усе зробити для свого шефа, опікується питаннями, які він і не мав би вирішувати, виявляє
ініціативу, а у керівника авторитарний стиль
управління і йому від секретаря потрібні лише
старанність та вміння підкорятися.
Отож, обов’язково обираючи секретаря, враховуйте характер і стиль керівництва. Крім того,
зважайте на те, що секретар завжди є своєрідним «амортизатором» між керівником і співробітниками, а тому надзвичайно важливо, наскільки вдалим буде цей «провідник» інформації
й комунікацій.

Оцінка роботи секретаря
Оцінювати роботу секретаря за кількісними
показниками неможливо, оскільки від секре-

таря не залежить кількість вхідних дзвінків,
кількість і частота переговорів, в яких він
може брати участь, кількість відвідувачів підприємства, яких необхідно супроводжувати,
тощо.
Найбільш ефективний метод оцінки роботи
секретаря — це оцінювання результатів роботи
за певний період часу за певною системою показників. Такий метод оцінки отримав на заході
назву «Key Performance Indicators» (з англ. —
«Ключові показники особистої ефективності»),
або метод KPI.
На основі цього методу можна оцінювати
професійні, ділові, особисті якості, а точніше —
те, як ці якості працівника проявляються при
виконанні конкретної роботи. Метод KPI ґрунтується на певному наборі показників ефективності, кожен з яких має кілька рівнів оцінки. Для
різних категорій секретарів (секретар керівника, секретар на рецепції, секретар структурного
підрозділу та ін.) з урахуванням виконуваних
ними видів робіт можуть бути сформовані окремі набори показників ефективності, які можуть
у чомусь співпадати, а у чомусь — різнитися
(див. Таблицю).
Таблиця

Показники ефективності
Секретар керівника
Уміння планувати роботу
Ініціативність
Уміння аналізувати інформацію
Комунікативність
Навички ділового етикету

Якщо в кожному з показників ефективності
виділити, наприклад, чотири рівні, присвоївши
кожному рівню певну кількість балів, можна
буде оцінити результат роботи працівника. Загальна результативність праці працівника буде
оцінюватися як сума балів по всіх використовуваних показниками ефективності.
Рівні оцінки ефективності праці зростають
від першого до четвертого. Кожному рівню відповідає певна кількість балів, наприклад:
1-й рівень — 25 балів;
2-й рівень — 50 балів;
3-й рівень — 75 балів;
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Секретар підрозділу
Здатність встановлювати контакт
Комунікативність
Стресостійкість
Вміння вирішувати конфлікти
Навичики ділового етикету

4-й рівень — 100 балів.
Якщо, наприклад, буде виділено 10 показників ефективності, то максимальна кількість балів, яку може набрати секретар — 1000, мінімальна — 250. Використання цих чотирьох
рівнів дозволить оцінити не тільки конкретний
внесок працівника в загальний результат праці,
але і його можливості і здібності, покаже, в якому напрямку йому необхідно удосконалювати
свою діяльність. Наприклад, секретар, який має
яскраво виражені здібності до аналітичної роботи, отримає вищу оцінку за відповідним показником, але може отримати нижчу оцінку, при-
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міром, за показником комунікативності. Загальна сума балів, отриманих співробітником,
може свідчити про досить високу результативність його праці, але при цьому працівнику і
його керівнику буде зрозуміло, над вдосконаленням яких здібностей необхідно працювати.
Отримана оцінка може бути також підставою
для вирішення питання про преміювання: секретарі, які вийшли на 2-й рівень, не отримують
премії, а ті, які вийшли на 3 – 4 рівні — отримують (при цьому, чим вище результат, тим
більше розмір премії).
Секретар, який набрав найменшу кількість
балів і не піднявся вище 1-го рівня, — кандидат
на звільнення або на переведення на іншу ділянку роботи, де, можливо, він зможе проявити
інші свої якості.
Звичайно, за будь-якої оцінки роботи, в тому
числі заснованої на системі показників ефективності праці, залишається ймовірність прояву
необ’єктивності, але оскільки результат праці
оцінюється по ряду показників, то ймовірність
помилки зменшується.
Наприкінці ще раз зазначимо, що секретар у
будь-якій компанії є «провідником» ідей і рішень
керівника, посередником між керівництвом і
співробітниками. Взаємовідносини секретаря з
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колегами багато у чому залежать від особистості самого секретаря. Необхідно пам’ятати, що
секретарю у всіх випадках необхідно проявляти
такт і дипломатичність, не допускаючи вияву
зарозумілості і байдужості у відносинах зі співробітниками. Також подекуди секретарю доводиться виступати від імені керівника, а тому
надзвичайно важливо, аби він умів ввічливо і
чітко давати потрібні вказівки, контролювати їх
виконання. У практиці секретарської роботи нерідкі випадки, коли секретареві доводиться залагоджувати конфлікти, що виникають між керівниками і співробітниками. Тут багато що
залежить від професіоналізму і гнучкості поведінки секретаря в складних ситуаціях, вміння
володіти своїми емоціями.
В цілому, пошук секретаря — процес посильний для інспектора з кадрів чи менеджера з персоналу будь-якого рівня. Однак, він може займати занадто багато часу і якщо останній у вас в
дефіциті, то у крайньому випадку можна звернутися за допомогою до кадрового агентства.

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 можна звільнити одиноку матір у зв’язку
із закінченням строку трудового договору?
Так, можна, але у разі наявності в неї дитини віком до 14-ти років чи дитини-інваліда —
лише з подальшим працевлаштуванням.
Відповідно до ст. 184 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), звільнення вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років у разі, якщо дитина потребує
домашнього догляду і це підтверджено медичним висновком), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14-ти років або дитиниінваліда з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства (за таких обставин допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням).
Ця заборона щодо звільнення за ініціативою роботодавця стосується і батьків, які виховують
дітей без матері (у тому числі в разі тривалого
перебування матері у лікувальному закладі),
а також опікунів (піклувальників), одного з
прийомних батьків, одного з батьків-вихователів
(ст. 1861 КЗпП).
Але оскільки звільнення внаслідок закінчення строку трудового договору не належить до
звільнення за ініціативою роботодавця, то звільнити за п. 2 ст. 36 КЗпП одиноку матір, а також
інших працівників, на яких поширюються гарантії, встановлені у ст. 184 та ст. 1861 КЗпП,
можна. Проте майте на увазі, що згідно з ч. 3
ст. 184 КЗпП у випадку звільнення вищевказаних категорій працівників у зв’язку із закінченням строку трудового договору здійснюється їх
обов’язкове працевлаштування зі збереженням середньої заробітної плати, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Це означає, що сам факт спливу строку трудового договору не дає права роботодавцю звільнити одиноку матір — спочатку він зобов’язаний
працевлаштувати жінку на цьому ж або іншому
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підприємстві відповідно до її фаху. Розрив у часі
між звільненням і працевлаштуванням у цьому
випадку не допускається — день працевлаштування має бути наступним після дня звільнення
працівниці з роботи на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП
(незалежно від того, коли строк трудового договору формально закінчився). Водночас, аби
строковий трудовий договір не перетворився
на безстроковий, роботодавець має попередити
працівницю (бажано — письмово), що після закінчення строкового трудового договору вона
до роботи не допускатиметься й на період пошуку для неї підходящої роботи може перебувати вдома, але повинна буде з’явитися на підприємство, коли з’явиться можливість її працевлаштування для продовження роботи на цьому
ж підприємстві або для одержання трудової
книжки і отримання остаточного розрахунку із
заробітної плати у разі працевлаштування на
інше підприємство.
Максимальний термін, протягом якого роботодавець повинен працевлаштувати працівницю після закінчення строку трудового договору,
чинним законодавством не встановлено — тобто він може тривати і більше трьох місяців, але
вже без збереження середнього заробітку. Якщо
час працевлаштування буде тривати більше
трьох місяців і це буде не вигідно для працівниці
(наприклад, вона знайде собі роботу самостійно), то за таких обставин жінка може подати
письмову заяву про відмову від працевлаштування і трудові відносини з нею повинні бути
припинені на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у день подання цієї заяви.
У разі, якщо жінка відмовиться від працевлаштування за фахом без поважних причин, вона
може бути звільнена з роботи на підставі п. 2
ст. 36 КЗпП, незважаючи на те, що після закінчення строку трудового договору пройшло два,
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три і навіть більше місяців. За таких обставин
трудовий договір не буде вважатися продовженим на невизначений строк, що виключало б
застосування п. 2 ст. 36 КЗпП, оскільки після
закінчення строку трудового договору мала
місце вимога припинення трудового договору з
боку роботодавця (підтвердженням цього і буде
вищезгадане письмове повідомлення працівниці про закінчення строку трудового договору, з
яким вона має бути ознайомлена під підпис).

Також зверніть увагу, що опікуватися працевлаштуванням одинокої матері у разі її
звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП роботодавець
зобов’язаний лише у разі, якщо у такої працівниці є дитина віком до 14-ти років чи
дитина-інвалід — якщо ж мова йде, наприклад,
про одиноку матір здорової 15-річної дитини, то
її можна звільнити внаслідок закінчення строку
трудового договору у звичайному порядку (без
подальшого працевлаштування).

Працівник, який працює в режимі неповного робочого часу, не вийшов на роботу
без поважних причин. Чи можна його звільнити за прогул, якщо тривалість його
робочого дня становить дві години?
Так, можна.
У п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачена така підстава для
звільнення за ініціативою роботодавця як прогул (у тому числі відсутності на роботі більше
трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.
Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9)
прогул — це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і
більше трьох годин безперервно або сумарно
протягом робочого дня без поважних причин.
Отже, працівника може бути звільнено за прогул, навіть якщо тривалість його робочого дня

становить дві години за умови, що він був відсутній на роботі протягом усього цього робочого дня без поважної причини. А от у разі, якщо
б, наприклад, працівник одну годину зі свого
двогодинного робочого дня перебував на роботі, а другу — був відсутнім без поважних причин, то звільнити його за п. 4 ст. 40 КЗпП вже
було б неможливо. За таких обставин працівникові слід було б оголосити догану, а у разі повторного порушення ним трудової дисципліни
протягом року вже можна було б звільнити, але
за іншою підставою — за систематичне невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 ст. 40 КЗпП).

Якщо працівникові надається відпустка без збереження заробітної плати за
згодою сторін на 15 календарних днів, чи слід враховувати як один з днів такої
відпустки святковий день, який припадає на цей період?
Так, слід враховувати до часу відпустки.
Відповідно до ст. 84 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР, працівникові, за його бажанням,
може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з
інших причин на термін, обумовлений угодою
між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.
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При цьому на відпустку без збереження заробітної плати не розповсюджується правило
ст. 781 КЗпП, в якій прямо зазначено, що святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні
тривалості щорічних оплачуваних відпусток не
враховуються.
Оскільки зрозуміло, що відпустка без збереження заробітної плати не належить до
щорічних оплачуваних відпусток, тому під
час визначення тривалості відпустки без
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збереження заробітної плати входять святкові і неробочі дні. Особливо важливо, що у
Вашому випадку така відпустка надається
максимально допустимої тривалості (15 ка-

лендарних днів), а тому її подовження ще на
один день (через неврахування святкового
дня) буде не просто помилкою, а й порушенням трудового законодавства.

На час повідомлення працівника про заплановане вивільнення у зв’язку зі
скороченням штату вакантних посад на підприємстві не було. Але наразі одна
з працівниць йде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й працівник, посада якого скорочується, міг би працювати на її місці.
Чи потрібно пропонувати йому таку роботу, зважаючи, що вона буде не постійною, а на умовах строкового трудового договору?
Так, потрібно.
Згідно з ч. 3 ст. 492 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), одночасно з попередженням про звільнення на підставі п. 1
ст. 40 КЗпП у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці роботодавець має запропонувати працівникові роботу за відповідною
професією (спеціальністю), а за її відсутності
іншу роботу, яку б працівник зміг виконувати
виходячи з рівня освіти, кваліфікації, набутого практичного досвіду, ділових якостей, стану здоров’я тощо. При цьому зверніть увагу,
що роботодавець має запропонувати працівникові саме іншу роботу, а не вакантну (вільну) посаду чи іншу постійну роботу. Тобто,
працівнику слід, за наявності, пропонувати
будь-яку іншу роботу, у тому числі й за стро-

ковим трудовим договором (зокрема, на час
перебування основної працівниці у відпустки
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).
Але у Вашому випадку бажано, одночасно з
пропозицією продовжити роботу за строковим
трудовим, детально пояснити працівникові
можливі негативні наслідки — адже жінка, яка
перебуває у відпустці для догляду за дитиною,
може будь-коли перервати відпустку і достроково стати до роботи (тобто фактично строковий
договір може бути припинений у будь-який
день). А за таких обставин працівник вже буде
позбавлений гарантій, встановлених для випадку вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату, зокрема, на отримання вихідної допомоги.

Як надається додаткова відпустка працівникам, які мають дітей,
у випадку неодноразової зміни місць роботи протягом одного року?
Така відпустка або використовується за
першим місцем роботи у календарному році,
або ж за неї виплачується грошова компенсація при звільнення з цього місця роботи.
Додаткова відпустка «на дітей», віднесена у
ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504), до виду соціальних відпусток, а тому
вона надається не за відпрацьований робочий
рік, а за календарний. У ч. 1 ст. 24 Закону № 504
зазначено, що у разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі

48

не використані ним дні щорічної відпустки, а
також додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей. Отже, у випадку звільнення працівника, який не скористався своїм правом
на соціальну додаткову відпустку, роботодавець повинен виплатити йому за цю відпустку грошову компенсацію, а за новим місцем
роботи таку відпустку слід надавати лише у
наступному році. Тобто якщо працівник звільнився й отримав компенсацію навіть у січні
2016 року, то знову одержить таку відпустку
лише у 2017 році.
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Правопис та типові словосполучення
«Не бійтесь заглядати у словник…» — наголошував у своєму вірші про мову
Максим Рильський і ми цілком підтримуємо цю тезу. Коли виникають сумніви чи
труднощі в написанні того або іншого слова, його тлумаченні тощо, закономірним
буде перевірити себе, аби бути впевненим у правильності застосування та відсутності орфографічних помилок. А ми, у свою чергу, продовжуємо допомагати
заощаджувати час і відбирати найактуальніші для роботи кадровика слова та словосполучення й нагадувати деякі правила правопису.

О

тож, пропонуємо доповнити свій словничок словами-синонімами, які стануть в нагоді під час підготовки до усного чи писем-

ного спілкування, наприклад, до співбесіди,
наради чи написання характеристики, відгуку,
коментарів, інструкцій тощо (Таблиця 1).
Таблиця 1

Активний
Амбітний

діяльний, непосидючий, невтомний, енергійний, моторний, ініціативний, наполегливий
самолюбний, гоноровитий, гордий, честолюбний

Атестувати

характеризувати, оцінювати, рекомендувати; (фахівця) кваліфікувати; (офіцера) надавати (давати) звання (кому)

Безпідставний
Бідність

необґрунтований, безґрунтовний; (наклеп) голослівний
нестатки, убогість, убозтво, незабезпеченість, злиденність

Біографія
Взаємини

життєпис, життєвий шлях; (свого життя) автобіографія
стосунки, відносини, взаємовідносини

Виділяти
Відповідний

виокремлювати, вирізняти; (в потоці мови) підкреслювати, наголошувати, зосереджувати увагу; (майно)
уділяти, приділяти, віддавати, передавати; (кошти) асигнувати
(крок) належний, доцільний; (час) підходящий, слушний, доречний; (до наказу) згідний з; (переклад) адекватний

Вірогідний
Гордість

імовірний, ймовірний; (джерело) надійний, безсумнівний
(людська) самоповага, гідність; (надмірна) пихатість, гординя

Ґречний

галантний, чемний, ввічливий, люб’язний

Давати
Даремний

(кому) вручати, доручати; (назад) віддавати; (адресу) повідомляти; (за щось) платити, виплачувати; (титул)
надавати, наділяти (нагороджувати) чим; (штраф) накладати
марний, безрезультатний, непотрібний; (наклеп) безпідставний, незаслужений

Детальний

(звіт) докладний, вичерпний; повний, деталізований, з подробицями

Дійовий
Економія
Експерт

(засіб) ефективний, результативний; (співпраця) плідний; (чинник) активний
ощадність, ощадливість
(що робить експертизу) фахівець, знавець, спеціаліст; (у своїй сфері) авторитет

Зазначати
позначати; (кількість) фіксувати; (у викладі) підкреслювати, зауважувати, звертати увагу
і зазначувати
Запропонувати (як зробити) подати думку/пропозицію; (кандидатуру) порекомендувати

Спілкуючись з багатьма людьми на різноманітні теми, радимо добирати підходящі слова та
словосполучення. У Таблиці 2 наведено неправильне та правильне вживання типових словосполучень, суржикових конструкцій, русизмів, в
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яких часто допускаються помилки, аби ви мали
змогу слідкувати за чистотою свого мовлення.
Також продовжуємо далі публікувати відмінювання числівників, в яких часто допускаються
помилок. У попередніх номерах ми згадували
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Таблиця 2
Неправильно
лишити права на вибір
дивитися в оба
приволікти до відповідальності
слідуюча зупинка
зробити слідуючим чином
двері закриваються
уїхати на море
як можна бистріше
обмежуюча лінія
держатися
попередити збій програми
використати планшет у якості комп’ютера
телефон являється засобом зв’язку
виключити живлення
застосувати крайні міри
у порядку виключення
більше ста відтінків
не звертати увагу
розкрити каталог
з точки зору
ви праві
сто років тому назад
у тексті зустрічаються помилки
настоювати на лікуванні
не затягуйте з лікуванням
самий досвідчений доктор
хворіти грипом
відповідно вимогам
привести приклад
як би там не було
попасти в тупик
змінити відношення до оточуючих
відмінити нараду
відпустка по графіку

такі числівники: від 5 до 80, що мають два варіанти відмінювання (нагадаємо, в десяткових
числівниках, а саме 50, 60, 70, і 80, при відмінюванні перша частина не змінюється: «не вистачає п’ятдесяти блокнотів», а не «п’ятидесяти»;
а в коренях числівниках 6, 7 і 8 відбувається
ще й чергування голосних.
Тепер звернемо увагу на десяткові числівники 40, 90, 100, які відміняти найлегше, бо в різних відмінкових формах вони мають тільки
закінчення -а: сорока (не плутайте з пташкою
сорокою, де наголос на другому складі), дев’я50

Правильно
позбавити права на вибір
бути пильним
притягнути до відповідальності
наступна зупинка
зробити таким чином
двері зачиняються
поїхати до моря
якомога швидше
обмежувальна лінія
триматися
запобігти збою програми
використати планшет як комп’ютер
телефон є засобом зв’язку
вимкнути живлення
ужити надзвичайних заходів
як виняток
понад сто відтінків
не звертати уваги, не зважати
розгорнути каталог
з погляду
ви маєте рацію, ваша правда, ваша думка слушна
сто років тому
у тексті трапляються помилки
наполягати на лікуванні
не зволікайте з лікуванням
найдосвідченіший лікар
хворіти на грип
відповідно до вимог
навести приклад
хай там як, хоч би як
потрапити (зайти) в глухий кут
змінити ставлення до близьких (знайомих)
скасувати нараду
відпустка за графіком

носта, ста. Наприклад, бракує сорока деталей,
пишаюся дев’яноста учнями, відповідальність
лежить на ста підприємствах.
Що ж до числівників 2, 3, 4, то про них треба
запам’ятати, що вони узгоджуються з іменниками чоловічого й жіночого роду називного відмінка множини (-и, -і, -ї): два сценарії (не сценарія), три фахівці (не фахівця), чотири вагони (не
вагона), сімсот шістдесят три учні (не учня).
Числівник півтора узгоджується з іменниками родового відмінка однини (-а, -я; -у, -ю):
півтора дня (не дні), півтора місяця (не місяці).
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Батьки-юристи першокласника ледве тягнуть його
до школи. Малий щосили опирається й кричить:
— Одинадцять років шкільного режиму!!! Та ще й з
конфіскацією іграшок!!! За що?! Обвинувачення не
висунуто, вироку суду нема, я буду подавати скаргу
щодо порушення прав людини!!!
***
Якщо цього року ваша дитина вперше йде до школи, не хвилюйтеся: адже початкові класи це лише захопливе змагання між батьками — хто краще малює,
ліпить, клеїть…
***
Не забудьте перевірити, чи все ви придбали для
чергового навчального року ваших дітей: щоденник,
зошити, ручки, олівці, інше канцелярське приладдя, а
головне — валер’янку та ремінь...
***
Батьківські збори нагадують зібрання сектантів —
усі уважно слухають класного керівника, наче під гіпнозом віддають йому гроші й занурившись у свої думки розходяться у сутінках по домівках.
***
Син каже батькові перед тим, як грати в шахи:
— Отож, домовилися — хто програє, той відразу
сідає робити мої домашні завдання.
***
До ведення чорної бухгалтерії нас привчали ще в
школах, коли на математиці нескінченно твердили:
«Один пишемо, два — на думці».
***
Вчителька початкових класів запитує:
— Діти, хто знає найголовніше правило для пішохода на світлофорі?
Петрик, не замислюючись, відповідає:
— Я точно знаю, мене мама давно навчила: головне —
стати подалі від калюжі!
***
На уроці музики вчителька погрожує неслухняній
дівчинці:
— Галинко, якщо ти не будеш вести себе як слід, я
скажу твоїм батькам, що у тебе є талант і тебе слід відправити до музичної школи.
***
Галас, який доноситься із сусіднього класу, заважає вчителю вести урок. Він заходить туди, хапає за

вухо головного крикуна і веде його у свій клас. У сусідньому класі стає тихо. Але через деякий час лунає
боязкий стукіт у двері, входить учень із сусіднього класу
і говорить:
— Іване Петровичу! Ви не могли б повернути нам
нашого вчителя, бо завтра має бути контрольна робота, а він не встиг продиктувати усі запитання…
***
Вчитель запитує першокласника:
— Ну скажи мені, Микитко, чому за тебе весь час
уроки робить тато?
— Та розумієте, Петро Миколайовичу, в мами робота важка — часу на мої домашні завдання ну зовсім
нема…
***
У школі на перерві:
— Дмитрику, ти навіщо постійно гризеш ручку?
— Та звичка просто, нічого не можу з собою вдіяти.
— Твоя звичка для школи — суцільні витрати!
Швидко відійди від дверей і сядь на місце!
***
Син винувато повідомляє батькові:
— Тато, тебе до школи викликають, я шибку розбив.
Батько сходив до школи, але наступного дня син каже:
— Тато, тебе знову до школи викликають, я проводив дослід й спалив хімічний кабінет.
Батько обурився, але подумав, що добре, якщо
сина цікавить хімія, пішов до школи і все владнав. Проте наступного дня усе повторюється:
— Тато, а тебе до школи викликають...
Батько вже не стримався й перебив малого:
— Знову?! Набридло! Не піду більше в твою школу!
Син радісно підтримав батькове рішення:
— Ну і правильно, тато, нема чого там по розвалинах шастати!
***
Вчитель запитує учня:
— Андрійко, ти чому запізнився, адже я бачив ще
хвилин 15 тому тебе біля школи?
— На мене напали хулігани і пограбували.
— Який жах, вони в тебе мабуть гроші на обід відібрали, а може й побили, треба поліцію викликати…
— Та не треба, Сергію Івановичу, мене не били й
гроші не взяли — лише зошит із домашнім завданням
і щоденник...

І таке бува …

Записи у шкільних щоденниках:
«Годуйте дитину краще! Жує квіти у кабінетах!».
«Витерла хусткою ніс, а потім поклала його на стіл».
«На уроках вив та натягував на голову ганчірку, запевняючи, що він «не тато, а привид».
«На запитання, чому лелеки зимувати летять на південь, відповіла: «Щоб і негри могли мати дітей».
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Вересень-2016

Важливі дати вересня

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

Жовтень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
Захисника України)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 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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Замовлення
№ 0000779 від 16 серпня 2016 р.

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.

