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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Оприлюднено проект Держбюджету на 2017 рік
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (реєстр. № 5000), який
Уряд вніс до парламенту 15 вересня 2016 р., оприлюднено на сайті Верховної Ради України.
Згаданим законопроектом у 2017 році планується
два підвищення мінімальної заробітної плати:
— у місячному розмірі: з 1 травня — 1 684 грн, з
1 грудня — 1 762 грн;
— у погодинному розмірі: з 1 травня — 10 грн
18 коп., з 1 грудня — 10 грн 65 коп..
Також у 2017 році планується підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць з 1 травня — 1 624 грн, з 1 грудня — 1 700 грн,
а для основних соціальних і демографічних груп
населення:
— дітей віком до 6 років: з 1 травня — 1 426 грн, з
1 грудня — 1 492 грн;

— дітей віком від 6 до 18 років: з 1 травня — 1 777 грн,
з 1 грудня — 1860 грн;
— працездатних осіб: з 1 травня — 1 684 грн, з 1 грудня — 1 762 грн;
— осіб, які втратили працездатність: з 1 травня —
1 312 грн, з 1 грудня — 1 373 грн.
Крім того, у 2017 році не змінюється рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. № 1768-III у
відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп
населення. Нагадаємо, що він становить для працездатних осіб — 21%; для дітей — 85%; для осіб, які
втратили працездатність, та інвалідів — 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Оголошено демобілізацію шостої хвилі мобілізованих
Президент України Петро Порошенко 26 вересня
2016 р. підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період, призваних під
час третьої черги часткової мобілізації відповідно
до Указу Президента України від 14 січня 2015 року
№ 15».
З військової служби будуть демобілізовані військовослужбовці військової служби за призовом
під час мобілізації в особливий період, які були мобілізовані у 2015 році під час шостої хвилі (третя
черга осіб, мобілізованих відповідно до Указу Прези-

дента України від 14 січня 2015 р. № 15). Це остання
черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014 – 2015 роках під час дії
особливого періоду.
Відповідно до згаданого Указу, у запас будуть
звільнені військовослужбовці, які відслужили встановлені строки військової служби в особливий період, та не виявили бажання продовжити службу за
контрактом.
Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного
військового резерву першої черги.

Можливе звільнення від сплати судового збору
при розгляді трудових спорів
Днями у парламенті було зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 5 Закону
України «Про судовий збір» (реєстр. № 5094), яким
пропонується встановити, що від сплати судового
збору при розгляді справи у всіх судових інстанціях
звільняються позивачі у справах про трудові спори,
що виникають між працівником і роботодавцем.
Нагадаємо, що в чинній редакції ст. 5 Закону України «Про судовий збір» йдеться лише про справи щодо
стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що сплата значної суми судового збору є непо-
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сильним тягарем для працівників, внаслідок чого їх
фактично позбавлено права в судовому порядку захистити свої права у разі виникнення спору з інших
трудових відносин (окрім стягнення зарплати та поновлення на роботі), наприклад, у разі притягнення
до дисциплінарної або матеріальної відповідальності,
встановлення випробувального строку, безпідставного переведення на іншу роботу, доручення виконання
роботи, не передбаченої трудовим договором, тощо.
Реалізація положень законопроекту у разі його
прийнятття сприятиме реалізації державою свого
обов’язку щодо правового захисту трудових прав своїх
громадян.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 8 серпня 2016 р. № 1102/13/84-16

Щодо порядку повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) «Про порядок повідомлення
Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова) <...>, та повідомляє.
Щодо питань 1, 2 та 5.
Постанову було прийнято на виконання статті 24 Кодексу законів про працю України (далі —
Кодекс), якою визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування
та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.
Враховуючи, що дія Кодексу, в тому числі статті 24, та Постанови поширюється виключно на
трудові відносини, тобто коли з працівником укладають трудовий договір, то у випадку коли
власник виконує функції з управління підприємством чи фізична особа працює на громадських
засадах, чи стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру, тобто без укладення трудового договору, — подавати повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам не потрібно.
Щодо питання 3.
Згідно із статтею 235 Кодексу рішення про поновлення працівника на роботі приймає орган,
який розглядає трудовий спір. Рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Питання, пов’язане з фактом поновлення на роботі, вирішується відповідно до рішення суду: видається наказ про поновлення працівника на роботі та вносяться зміни до трудової
книжки працівника відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 р. № 58, зокрема визнається
недійсним запис, зроблений відповідно до наказу, визнаного судом незаконним (наприклад,
пишеться: «Запис за таким-то № є недійсним, поновлений на попередній роботі»).
Отже, оскільки поновлення на попередній роботі відбувається з дати звільнення працівника,
яка відповідно до цього рішення визнається недійсною, і час вимушеного прогулу оплачується
та зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, подавати повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби України не потрібно.
Щодо питання 4.
Згідно зі статтею 24 Кодексу повідомлення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів подається у випадку, коли з працівником укладається трудовий договір.
Статтею 2 Закону України «Про відпустки» встановлено, що право на відпустки мають
громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Крім того, відповідно до частини другої статті 181 Кодексу відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.
Отже, оскільки дія трудового договору не припинялась, подавати повідомлення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів не потрібно.
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Складання наказів
на підприємстві:
про що варто знати кадровику
У процесі своєї роботи кадровику доводиться мати справу з різноманітними видами
документів, зокрема і наказами, у тому числі, які не є «суто кадровими». Довідайтеся,
які ж можуть бути накази на підприємстві, чим вони відрізняються, наприклад, від
розпоряджень, як правильно готувати їх проекти та оформлювати оригінали наказів.

Що таке наказ?
Наказ — це правовий акт, що видається на
засадах єдиноначальності для вирішення всіх
основних або оперативних завдань, що стоять
перед підприємством, установою, організацією.
Також наказ є певною формою оформлення
рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру.
За своїм змістом накази поділяють на три
групи:
 Накази з основної діяльності (загальних
питань);
 Накази з адміністративно-господарських
питань (оперативних питань);
Накази з особового складу (кадрових питань).

Наказ чи розпорядження?
Іноді у кадровиків виникає питання, чим відрізняється наказ від іншого аналогічного документа — розпорядження? Зауважимо, що чинними нормативно-правовими актами чи стандартами сфери діловодства чітко не визначено
різниці між цими розпорядчими документами й
ці дві форми оформлення рішень часто згадуються у різній нормативній документації як
синоніми. Також і на практиці у своїй управлінській діяльності керівник може видавати і
накази, і розпорядження.
Разом з тим, різниця між наказом і розпорядженням може бути визначена, за необхідності,
в інструкції з діловодства, яка затверджена на
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конкретному підприємстві. Крім того, певна різниця (іноді суттєва) між цими документами склалася й у практиці їх застосування. Наприклад,
керівники підприємств переважно видають накази з відповідних питань, а їх заступники та
керівники філій або деяких структурних підрозділів — розпорядження.
Також наказ, зазвичай, має необмежений термін дії і зачіпає принципові питання роботи підприємства. А розпорядження видається відповідним керівником для вирішення оперативних
питань, наприклад, для надання певній особі
тимчасових повноважень.
Крім того, наказ є, переважно, «фундаментальним» правовим актом, який діє до його скасування або видання нового (наприклад, наказ
про встановлення чергувань на підприємстві
окремих категорій працівників у певні періоди
на постійній основі). Розпорядження, у свою
чергу, може бути дійсним до його фактичного
виконання (наприклад, про вихід на роботу певного працівника у конкретний святковий день).
Також наказ може створювати правову норму, а
розпорядження, як правило, — ні.
Цікаво, що у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) ці два терміни, «наказ» і «розпорядження», вживаються як разом (через «та»
або у дужках), тобто фактично, як синоніми, так
і «поодинці». Наприклад, у ст. 24 КЗпП йдеться
про оформлення трудового договору «наказом
чи розпорядженням власника», у ст. 47 КЗпП —
про обов’язок власника у день звільнення пра-
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цівника (за ініціативи власника) «видати йому
копію наказу про звільнення з роботи», а у
ст. 136 КЗпП — про покриття шкоди працівниками «за розпорядженням власника».
Іноді зазначене викликає і певні правові колізії, приміром, працівник може, посилаючись на
ст. 47 КЗпП, намагатися оспорити в суді своє
звільнення за ініціативи власника на підставі
оформлення звільнення розпорядженням, а не
наказом, тобто за фактично «формальною ознакою». Разом з тим, під час розгляду справи у суді,
суддя може надати перевагу сутності справи
(питання), а не відповідній формі. Наприклад, у
ч. 2 ст. 308 Цивільного процесуального кодексу
України зазначено, що «не може бути скасоване
правильне по суті і справедливе рішення суду з
одних лише формальних міркувань». Таким чином, за аналогією закону суддя при розгляді
конкретної справи може надати перевагу саме
сутності справи і правомірності звільнення (достатності правового обґрунтування власником
причин звільнення), а не формі, якою воно було
оформлене (наказом чи розпорядженням).

Ким і на підставі чого
готуються проекти наказів?
Відповідно до Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (далі — Типова інструкція
№ 1242), проекти наказів (розпоряджень) з
основної діяльності та адміністративно-господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за дорученням керівника
установи чи за власною ініціативою.
Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки,
відрядження тощо) готує кадрова служба на
підставі:
— доповідних записок керівників структурних підрозділів;
— заяв працівників;
— трудових договорів;
— інших документів.
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Ким візуються проекти наказів?
Проекти наказів (розпоряджень) з основної
діяльності, адміністративно-господарських
питань та додатки до них візуються:
— працівником, який створив документ;
— керівником структурного підрозділу, в якому створено проект документа;
— посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться
в ньому;
— керівником служби діловодства;
— керівником або посадовою особою структурного підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції;
— заступником керівника установи відповідно до розподілу функціональних обов’язків —
проекти наказів (розпоряджень), що надаються
для підписання керівникові установи;
— іншими посадовими особами, яких стосується документ;
— структурним підрозділом з юридичного забезпечення (за наявності усіх інших віз) — проекти наказів нормативно-правового характеру, а
також накази з відповідних інших питань, визначених інструкцією з діловодства конкретної
установи.
Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) візуються:
— працівником кадрової служби, який створив проект документа;
— керівником працівника, який створив проект
документа;
— заступником керівника установи відповідно до розподілу функціональних обов’язків —
проекти наказів (розпоряджень), що надаються
для підписання керівникові установи;
— залежно від конкретного виду наказу —
посадовими особами структурного підрозділу з
питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ;
— структурним підрозділом з юридичного забезпечення (за наявності усіх інших віз).
Крім того, у разі необхідності проведення «зовнішньої» оцінки змісту та доцільності видання
наказу (розпорядження), наприклад, вищестоящими організаціями, здійснюється зовнішнє
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погодження проекту документа з іншими заінтересованими установами. При цьому у випадку
внесення істотних змін до проекту наказу в процесі погодження, він підлягає повторному погодженню.

Хто підписує накази?
Після підготовки проекту наказу (розпорядження), його візування та, якщо виникає така
необхідність, зовнішнього погодження, він підписується керівником установи, а у разі його
відсутності — посадовою особою, яка виконує
його обов’язки (наприклад, відповідним заступником керівника або іншим працівником, на
якого в установленому порядку покладено тимчасове виконання обов’язків відсутнього керівника). Разом з тим у міністерствах накази може
підписувати заступник міністра – керівник апарату і «при присутності» керівника установи,
тобто міністра, але тільки з питань, що належать
до його компетенції.
Зауважимо, що після підписання наказу (розпорядження) зміни до нього можуть вноситися
лише шляхом видання нового наказу (розпорядження) про внесення змін.

Чи є обов’язковими вимоги
щодо проектів наказів?
Зауважимо, що зазначені вимоги відповідно
до Типової інструкції № 1242 щодо оформлення
наказів є обов’язковими тільки для центральних
і місцевих органів виконавчої влади, які, згідно
з цією інструкцією, мають затверджувати за погодженням із державними архівними установами
власні інструкції з діловодства та типові інструкції з діловодства для однорідних за характером
діяльності підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери їх управління.
Для органів місцевого самоврядування Типова інструкція № 1242 має лише рекомендаційний характер, а тому вони мають змогу розробляти власні інструкції з діловодства, які можуть
дещо відрізнятися від Типової інструкції № 1242.
Аналогічно і підприємства приватної форми
власності, які не належать до сфери управління
окремих органів виконавчої влади, також можуть розробляти власні інструкції з діловодства
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з дещо іншим порядком підготовки проектів
своїх наказів.
Крім того, право на видання певного виду
розпорядчого документа, у тому числі наказу чи
розпорядження, закріплюється у положенні
(статуті) окремого підприємства чи установи, і
зумовлюється його правовим статусом та порядком прийняття управлінських рішень (наприклад, на підставі єдиноначальності або колегіальності).
Також порядок підготовки наказів нормативно-правового характеру, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України або його територіальних органах, визначається законодавством.

Як оформлюються накази?
Наказ (розпорядження) оформляється на бланку наказу (розпорядження), які затверджуються
відповідним розпорядчим документом установи
(переважно також наказом). Крім того, всі
управлінські документи установи, у тому числі
накази, за їхньою назвою, формою та складом і
розміщенням реквізитів повинні відповідати
уніфікованим формам, які встановлюються національними стандартами та нормативно-правовими актами, зокрема, Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98,
затвердженим наказом Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 р. № 1024 (із змінами)
та ДСТУ 4163-2003.
Зокрема, у ДСТУ 4163-2003 передбачені такі
обов’язкові реквізити для усіх організаційнорозпорядчих документів, у тому числі наказів (у
дужках код реквізиту): назва виду документа (10)
(не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23).
Також у різних видах організаційно-розпорядчих документів, окрім зазначених обов’язкових, можуть використовуватися й інші реквізити, наприклад, 01 — зображення Державного
Герба України або 02 — зображення емблеми
організації, 04 — код організації, 05 — код форми документа, 06 — назва організації вищого
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рівня, 07 — назва організації, 08 — назва структурного підрозділу організації, 14 — місце складення або видання документа, 15 — гриф обмеження доступу до документа, 20 — відмітка про
контроль, 22 — відмітка про наявність додатків,
24 — гриф погодження документа, 25 — візи документа, 26 — відбиток печатки тощо.

Нумеруються накази (розпорядження) у порядку
їх видання в межах календарного року, при цьому
накази з основної діяльності, адміністративногосподарських питань та з кадрових питань (особового складу) мають окрему порядкову нумерацію (п. 105 Типової інструкції № 1242).

Зміст наказу (розпорядження) коротко викладається у заголовку, який починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника («Про затвердження...»,
«Про введення...», «Про створення...»,) або іменника («Про підсумки...», «Про заходи...»).
Текст наказу (розпорядження) з питань
основної діяльності та з адміністративногосподарських питань складається з двох
частин:
— констатуючої (преамбули) — зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Може починатися зі слів «На виконання», «З метою» тощо. Якщо документ видається
на підставі іншого розпорядчого документа, зазначаються назва виду цього документа, його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться;
— розпорядчої — починається зі слова «НАКАЗУЮ» (розпорядження може починатися зі
слова «ЗОБОВ’ЯЗУЮ»), яке друкується з нового
рядка великими літерами без лапок, після чого
ставиться двокрапка.
Крім того, розпорядча частина поділяється на
пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами і в яких повинні бути зазначені:
— виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові (службові) особи);
— конкретні завдання (доручення);
— строки виконання завдань (доручень).
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При цьому, як правило, не застосовується написання неконкретних доручень на кшталт
«прискорити», «поліпшити», «активізувати»,
«звернути увагу» тощо.
Якщо виникає необхідність, в останньому
пункті розпорядчої частини може міститися рішення про покладення на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за
виконанням наказу (Зразок 1).
До наказів (розпоряджень) не може включатися пункт «Наказ (розпорядження) довести до
відома...». У разі необхідності установи, їх структурні підрозділи, посадові (службові) особи, до
відома яких має доводиться наказ, зазначаються
у покажчику (списку) розсилки, який укладач
проекту наказу готує разом з ним і передає до
служби діловодства після підписання наказу.
У свою чергу, служба діловодства, за необхідності, засвідчує копії наказів (розпоряджень) і надсилає (передає) їх заінтересованим установам,
посадовим особам, працівникам.
Також для підтвердження ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому
особами на першому примірнику наказу чи на
спеціальному бланку проставляються їхні підписи із зазначенням дати ознайомлення.

Як оформлюється скасування
або зміна наказу?
Якщо наказом (розпорядженням) скасовується
попередній наказ, у розпорядчій частині нового
наказу зазначається відповідний пункт, який повинен починатися зі слів: «Визнати таким, що
втратив чинність...».
У випадку внесення змін до певного попереднього наказу, це оформлюється новим наказом
із заголовком «Про внесення змін до наказу...» із
зазначенням дати, номера, назви документа
(наказу), до якого вносяться зміни. У цьому разі
розпорядча частина наказу починається з пункту: «1. Внести зміни до наказу…» і далі окремими підпунктами формулюються зміни до відповідного наказу, наприклад:
— «1) пункт 2 викласти в такій редакції:...»;
— «2) пункт 3 виключити»;
— «3) абзац другий пункту 4 доповнити словами...».
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
25.04.2016 р.

м. Бровари

№ 49-од

Про встановлення
неповного робочого дня
У зв’язку з необхідністю реконструкції цехів № 1 і № 5 та відповідних змін в організації
виробництва і праці, а також з метою уникнення масового звільнення працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити на підприємстві з 1 липня 2016 р. неповний робочий день — 4 год. строком
на шість місяців.
2. Начальнику відділу кадрів Іванову В. В.:
2.1. Ознайомити з цим наказом усіх працівників підприємства до 29 квітня 2016 р. під підпис. Працівникам, які відсутні на роботі з поважних причин, надіслати письмові повідомлення про встановлення на підприємстві неповного робочого дня з повідомленням про вручення.
2.2. Запропонувати працівникам протягом не більш як двох місяців з дня ознайомлення з
наказом (вручення повідомлення) надати у відділ кадрів письмову заяву про згоду чи відмову продовжувати роботу після встановлення неповного робочого дня.
2.3. Підготувати проект наказу про встановлення неповного робочого дня персонально
кожному працівникові, який дав згоду, та вирішити всі питання відповідно до вимог чинного
трудового законодавства щодо працівників, які не дали згоди на роботу з неповним робочим
днем.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстава: доповідна записка директора технічного від 19.04.2016 р..
Директор

М. Л. Макарчук

Візи:
Начальник відділу організації
праці та заробітної плати

Васін

Р. С. Васін

Начальник відділу кадрів

Іванов

В. В. Іванов

Також зміни до наказу можна оформлювати
на окремому аркуші (аркушах) і тоді в першому
пункті розпорядчої частини наказу зазначається:
«Внести зміни до... (додаються)».

Які особливості оформлення
наказів з кадрових питань?
Накази (розпорядження) з кадрових питань
(особового складу), незалежно від того, про які
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Макарчук

управлінські рішення в них йде мова (про прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення
тощо), оформляються у вигляді:
— індивідуальних (міститься інформація про
одного працівника (співробітника), їх заголовок
починається з прийменника «Про» і складається за
допомогою віддієслівного іменника, наприклад:
«Про призначення...», «Про прийняття...»);
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— зведених (міститься інформація про кількох працівників, їхній заголовок може бути
більш узагальненим, наприклад, «Про кадрові
питання», «Про особовий склад»).
Текст наказів (розпоряджень) з кадрових питань також, як правило, не містить констатуючої частини, крім випадків призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників органом вищого рівня або за іншою
процедурою. Тоді у констатуючій частині наводиться посилання на відповідний правовий акт
органу вищого рівня в такій послідовності: вид
акта, його автор, дата, номер, повне найменування.
Розпорядча частина наказу (розпорядження)
починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються
великими літерами прізвище працівника, на
якого поширюється дія наказу (розпорядження), і малими — ім’я, по батькові працівника
(в індивідуальних наказах), після чого наводиться
сам текст наказу. При цьому в тексті наказу про
прийняття на роботу чи призначення працівника зазначається повна дата (число, місяць, рік)
виходу працівника на роботу та розмір його по-
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садового окладу відповідно до штатного розпису
(Зразок 2).
У зведених наказах до розпорядчої частини
включається інформація у такій послідовності:
прийняття на роботу (призначення на посаду),
переведення, звільнення (Зразок 3). При цьому
прізвища осіб у межах пунктів вносяться за алфавітом. Також до одного зведеного наказу не
може включатися інформація, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання.
У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань зазначається і підстава щодо його
видання (заява працівника, контракт, доповідна
записка, рішення атестаційної комісії тощо).

Які особливості оформлення
спільних наказів?
Спільний наказ (розпорядження) установ одного рівня оформляється на чистих аркушах паперу формату А4 (210  297 міліметрів) і Державний Герб України (емблема підприємства)
під час оформлення таких наказів не відтворюється. Також при оформленні такого наказу
слід дотримуватися наступних вимог:
— найменування установ розміщуються на
одному рівні, а назва виду документа — посередині;
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНСОР»
НАКАЗ
28.09.2016 р.

м. Київ

№ 121-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
КУЛІНІЧА Петра Олександровича на посаду інженера-дослідника з комп’ютеризованих
систем та автоматики з 3 жовтня 2016 р. з посадовим окладом 8 000 грн на місяць.
Підстава: заява Кулініча П. О. від 28.09.2016 р..
Директор

Головнюк

С. П. Головнюк

З наказом ознайомлений:
03.10.2016 р.

Кулініч

П. О. Кулініч
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Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІК»
НАКАЗ
04.10.2016 р.

м. Київ

№ 91-п

Про кадрові питання
1. ПРИЙНЯТИ:
1.1. БИРИЛЕНКА Олександра Івановича на посаду заступника головного бухгалтера з
5 жовтня 2016 р. з посадовим окладом 6 500 грн на місяць.
Підстава: заява Бириленка О. І. від 03.10.2016 р..
1.2. ВОЛОВЕНКО Ірину Михайлівну на посаду менеджера із збуту з 10 жовтня 2016 р. з
посадовим окладом 5 000 грн на місяць.
Підстава: заява Воловенко І. М. від 04.10.2016 р..
2. ЗВІЛЬНИТИ:
2.1. КРУШЕЛЬНИЦЬКУ Олену Петрівну, головного технолога, 7 жовтня 2016 р. за власним
бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Виплатити Крушельницькій О. П. компенсацію за 14 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: заява Крушельницької О. П. від 23.09.2016 р..

Директор

Михайлюк

— дата спільного наказу (розпорядження)
повинна бути єдиною і відповідати даті останнього підпису;
— реєстраційний індекс документа повинен
складатися з реєстраційних індексів, які проставляються через правобічну похилу риску в
послідовності підписання наказу керівниками
установ;
— розпорядча частина починається зі слова
«НАКАЗУЄМО» («ЗОБОВ’ЯЗУЄМО»);
— підписи керівників установ розташовуються
нижче тексту на одному рівні й скріплюються
гербовими печатками цих установ.
Кількість примірників спільних наказів (розпоряджень) повинна відповідати кількості установ, що їх видають.

Де і як зберігаються накази?
Оригінали виданих на підприємстві наказів
формують у справи в межах календарного року
за відповідними видами та реєструють в окремих
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П. Г. Михайлюк

реєстраційних формах (журналах, картотеках,
автоматизованих базах даних), наприклад у:
— Журналі обліку (реєстрації) наказів з основної діяльності;
— Журналі обліку (реєстрації) наказів з адміністративно-господарських питань;
— Журналі обліку (реєстрації) наказів з кадрових питань.
Для обліку наказів у журналі, як правило, передбачають такі графи:
— номер наказу;
— дата підписання;
— короткий зміст наказу;
— назва структурного підрозділу (виконавця), який підготував наказ;
— примітка (можна зазначити термін дії наказу, гриф конфіденційності, взяття на контроль,
місце зберігання оригіналу наказу та його копій
тощо).
Журнали обліку (реєстрації) наказів є інформаційно-довідковими інструментами для робо-
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ти з наказами і зберігаються стільки ж років, що
і відповідна справа з наказами. Конкретний строк
зберігання окремих видів наказів встановлюється
згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
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органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 р. № 578/5 (див. Таблицю).
Таблиця

16. Накази, розпорядження центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, інших державних органів,
організацій:
а) з основної діяльності;
б) з кадрових питань (особового складу) (про
прийняття на роботу, переміщення за посадою,
переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення;
атестація, підвищення кваліфікації, стажування,
щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку
перебування на державній службі, допуск та дозвіл до
державної таємниці; присвоєння звань (підвищення
рангу, категорії, розряду); зміна біографічних
даних; заохочення (нагородження, преміювання),
оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат,
матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників
з важкими, шкідливими та небезпечними умовами
праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток
за власний рахунок; довгострокові відрядження
в межах України та за кордон; відрядження для
працівників з важкими, шкідливими та небезпечними
умовами праці);
в) з адміністративно-господарських питань.
17. Проекти наказів, розпоряджень центральних
і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, інших державних органів,
організацій.

Наприкінці року в кожному журналі слід зробити підсумковий запис, вказавши кількість
зареєстрованих документів, граничні дати та
номери (якщо будуть виявлені помилки у реєстрації, їх слід зазначити з короткими поясненнями, наприклад, «Наказ № 101-п не видавався,
номер пропущено через технічну помилку»).
Якщо в журналі залишиться достатньо місця для
реєстрації наказів у наступному році, продовжувати реєстрацію в тому ж журналі правилами
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Пост.

75 р.2

в організаціях, у
діяльності яких
не створюються
документи НАФ

Види документів

в організаціях,
у діяльності яких
створюються
документи НАФ

Номер статті

Строк зберігання документів

До ліквідації
організації1
75 р.2

Примітка

1

Надіслані до відома — доки
не мине потреба;

2

Про короткострокові
відрядження в межах України
та за кордон; стягнення;
надання щорічних оплачуваних
відпусток та відпусток у зв’язку
з навчанням — 5 р.

5 р.
1 р.

5 р.
1 р.

діловодства не заборонено. Але при цьому важливо пам’ятати, що нумерацію наказів у новому
році слід починати з № 1.

На які етапи можна розподілити
процес роботи з наказами?
Підсумовуючи вищезазначене, весь процес
роботи з наказами (розпорядженнями) можна
розподілити на кілька окремих етапів, а саме:
1. Ініціація підготовки проекту наказу;
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2. Збір і аналіз інформації для підготовки
проекту наказу;
3. Підготовка проекту наказу;
4. Візування/погодження проекту наказу;
5. Доопрацювання проекту наказу за результатами візування/погодження;
6. Оформлення наказу та його підписання;
7. Реєстрація наказу;
8. Доведення наказу (ознайомлення з наказом) до виконавців та інших зацікавлених осіб
або організацій (із створенням у разі необхідності копій наказу і їх засвідчення);
9. Контроль за виконанням наказу;
10. Формування наказів у справи та подальше
їхнє зберігання (передача до архіву).

Вищенаведені етапи виконуються послідовно, від першого етапу до десятого, але п’ятий
етап може бути відсутній, якщо на етапі візування/погодження проекту наказу не виникне жодного зауваження до проекту документа. Також
етап формування наказів у справи та їх зберігання з врахуванням особливостей організації
діловодства на конкретному підприємстві або
виду наказу може у часі співпадати з 8 та 9 етапами.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань

РЕКЛАМА
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Можливі помилки
при складанні наказів
У процесі своєї діяльності кадровикам підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) доводиться складати або погоджувати проекти багатьох наказів, оформлення яких, а також вимоги щодо їх структури та змісту, строків зберігання, порядку
ознайомлення тощо можуть значно різнитися залежно від конкретного виду наказу.
Тому не дивно, що досить часто під час роботи з наказами або їх проектами, кадровики допускають деякі помилки, що може бути пов’язано з недосконалим знанням як
відповідних нормативно-правових або нормативно-технічних актів сфери діловодства, так і норм трудового законодавства, а також й деяких інших галузей права (цивільного, адміністративного). Дізнаймося, які ж помилки є найбільш типовими під час
роботи з наказами на підприємствах, з чим вони можуть бути пов’язані та що слід
робити, аби уникнути відповідних помилок.

Обрання виду
розпорядчого документа
Перед тим, як перейти безпосередньо до розгляду можливих помилок під час роботи з наказами на підприємстві, варто з’ясувати, чим же
відрізняються накази від інших розпорядчих документів, що між ними спільного і що є специфічного? Зокрема, це дозволить не сплутати накази з іншими розпорядчими документами та
не припуститися відповідних помилок при їх
оформленні.
Серед основних нормативно-правових документів сфери діловодства, в яких найбільш детально визначаються види розпорядчих документів та їх місце серед іншої документації, є
Правила організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені
наказом Міністерства юстиції України від
18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі — Правила
№ 1000/5), Зокрема, у Правилах № 1000/5 зазначено, що одним з класів управлінської документації є організаційно-розпорядча документація, яка, у свою чергу, поділяється на:
— організаційну, що містить правила та норми, які визначають статус, компетенцію, струк-
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туру, штатну чисельність і посадовий склад підприємства, функціональний зміст діяльності
підприємства та його підрозділів (статут підприємства, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатні розписи, договори тощо);
— розпорядчу, що фіксує рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого
характеру з основних питань діяльності підприємства, адміністративно-господарських або
кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження);
— інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні
управлінські рішення (акти, довідки, доповідні
записки, заяви, пояснювальні записки, протоколи, службові листи тощо).
Як видно із зазначеного, до розпорядчої документації належать такі види документів, як
постанови, рішення, накази, розпорядження.
Право (можливість) видання конкретного із зазначених видів документів, зазвичай, закріплюється у положенні (статуті) підприємства і
зумовлюється його правовим статусом та порядком прийняття управлінських рішень, тобто на підставі єдиноначальності або колегіальності.
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Зокрема, на підставі єдиноначальності, як
правило, приймають управлінські рішення:
— міністерства (міністр);
— державні адміністрації (голови адміністрацій);
— керівники підприємств (генеральні директори, директори, голови правління).
У цьому випадку, як правило, розроблюються
і видаються накази і розпорядження.
На підставі колегіальності, як правило, приймають управлінські рішення:
— Уряд України;
— органи місцевого самоврядування;
— вищі органи влади, державні комісії і комітети, колегії міністерств;
— вищі органи управління підприємств (збори акціонерів, рада директорів, рада засновників тощо).
У зазначеному випадку, як правило, розроблюються та видаються постанови і рішення.
Таким чином, першою можливою помилкою
під час оформлення певного розпорядчого документа може бути обрання неправильного виду
документа: наказу або розпорядження для
оформлення управлінського рішення колегіального органу управління, та постанова або
рішення — для оформлення управлінського рішення органу (посадової особи), який діє на
основі єдиноначальності.
Зокрема, у зазначеному випадку, в такому обов’язковому для усіх розпорядчих документах реквізиті, як назва виду документа, замість «наказ»
можна помилково вказати «розпорядження», «рішення» або «постанова», і навпаки. Із зазначеною
помилкою також іноді пов’язані помилки щодо
вибору відповідного ключового слова (після якого
наводяться відповідні пункти певного управлінського рішення) для певного виду розпорядчого документа. Так, у наказах з основної діяльності,
адміністративно-господарських питань та зведених наказах з особового складу (кадрових питань)
ключовим словом є «НАКАЗУЮ», а в індивідуальних наказах з кадрових питань — «ПРИЙНЯТИ»
(у наказах про прийняття на роботу), «ПРИЗНАЧИТИ» (у наказах про призначення на посаду),
«ВІДРЯДИТИ» (у наказах про відрядження),
«ЗВІЛЬНИТИ» (у наказах про звільнення) тощо.
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Інші доречні ключові слова слід використовувати в інших видах розпорядчих документів, наприклад, у:
— розпорядженнях: «ЗОБОВ’ЯЗУЮ»;
— постановах: «ПОСТАНОВЛЯЄ»;
— рішеннях: «ВИРІШУЄ».
Як видно із зазначеного, в усіх видах розпорядчих документів, які розробляються за принципом єдиноначальності, текст розпорядчого
документа викладається від першої особи (крім
індивідуальних наказів з кадрових питань, розпорядча частина яких починається, як правило,
з дієслова у формі інфінітива). У розпорядчих
документах підприємств, що діють за принципом колегіальності, застосовується форма викладу тексту від третьої особи однини. А у всіх
спільних розпорядчих документах використовується форма викладу тексту (ключове слово)
від першої особи множини («НАКАЗУЄМО», «ЗОБОВ’ЯЗУЄМО», «ПОСТАНОВЛЯЄМО», «ВИРІШУЄМО»).
Зауважимо, що у деяких статтях та методичній літературі часом також зустрічаються і такі
види розпорядчих документів, як «доручення»
та «вказівка», проте основними нормативними
документами у сфері діловодства такого виду
розпорядчих документів не передбачено. Разом
з цим, доцільно визначити такі види документів
фактично інформаційно-методичного характеру
в інструкції з діловодства на окремих підприємствах. Зокрема, в такій інструкції можна окреслити, що ці документи можуть видавати, наприклад, заступники керівника підприємства,
головний інженер, енергетик, керівник структурного підрозділу тощо, які діють у межах своїх
повноважень, з метою організації виконання
підпорядкованими працівниками «справжніх»
(передбачених нормативно-правовими актами
сфери діловодства) організаційно-розпорядчих
документів. Відповідними ключовими словами у
таких документах можуть бути «ДОРУЧАЮ»,
«ПРОПОНУЮ», «ЗОБОВ’ЯЗУЮ» тощо.

Типові помилки у наказах
з кадрових питань
Усі помилки, які найчастіше допускають під
час складання та оформлення наказів з кадрових
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питань, можна умовно поділити на дві великі
групи:
— помилки в оформленні, пов’язані з порушенням правил загального і кадрового діловодства;
— помилки у змісті наказів, що пов’язані з
порушенням законодавства про працю.
Зауважимо, що друга група помилок у більшості випадків передбачає, у разі їх допущення,
серйознішу правову відповідальність роботодавця (відповідних посадових осіб підприємства),
а також суттєвіші негативні наслідки економічного характеру (наприклад, необхідність оплатити вимушений прогул працівнику в разі неправильного (неправомірного) формулювання
причин або підстав звільнення працівника у відповідному наказі). Тому при складанні наказів
основну увагу слід приділяти перш за все нормам трудового законодавства, але виявлення і
виправлення помилок в оформленні наказів також важливо.
Так, досить часто під час розробки і оформлення усіх наказів з кадрових питань бувають
помилки, що пов’язані також з необхідними
реквізитами таких наказів, наприклад, у них
можуть бути відсутні відмітки про:
— візування (погодження) проектів наказів
відповідними службами (посадовими особами)
підприємства, якщо це безпосередньо передбачено у відповідній інструкції з діловодство (відповідному нормативно-правовому документі
сфери діловодства або локальному нормативному акті підприємства), приміром, з боку кадрової і юридичної служб;
— ознайомлення працівників з наказами, в
яких зачіпаються їхні права (наприклад, про переведення на іншу роботу, накладення дисциплінарного стягнення тощо);
— проведення вступного інструктажу при
прийнятті на роботу (у цьому випадку часто обмежуються тільки відповідним записом у Журналі реєстрації вступного інструктажу, але у
п. 6.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. № 15, йдеться також і про
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відповідний запис у наказі про прийняття працівника на роботу).
Інша група помилок у наказах з кадрових питань може бути пов’язана із неправильним визначенням (вказівкою, врахуванням) дат і строків у таких документах. Наприклад, при складанні наказів про звільнення забувають, що
відповідно до чинного законодавства датою
звільнення є останній день роботи працівника на підприємстві (п. 2.26. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58). Тому в наказі про звільнення працівника можуть помилково написати «звільнити з роботи з 3 жовтня
2016 р.» замість «звільнити з роботи 30 вересня
2016 р.», якщо останнім днем роботи є 30 вересня 2016 року.
Крім того, іноді кадровики забувають і про вимоги ст. 2411 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) щодо обчислення відповідних
строків, зокрема, що:
— строк, обчислюваний роками, закінчується
у відповідні місяць і число останнього року
строку;
— строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця
строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця;
— строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня;
— коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з
якого починається строк. Якщо останній день
строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.
Наприклад, якщо працівника прийняли на
роботу за строковим трудовим договором на
строк 3 місяці з 1 грудня 2015 року, то буде помилкою зазначення строку його звільнення у
наказі про звільнення 1 березня 2016 р. (правильно 29 лютого 2016 р.).
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Типовими помилками (порушеннями) при
оформленні наказів, що пов’язані із зміною
трудового договору (його умов) можуть бути
такі:
— при постійних переведеннях або тимчасових переведеннях на іншу роботу, що вимагають згоди працівника, не вказується у якості
підстави згода (заява) відповідного працівника
(ст. 32, ч. 1 ст. 33 КЗпП);
— при тимчасових переведеннях, що не вимагають згоди працівника, не конкретизуються ті
обставини, які можуть бути підставою для такого
переведення, а саме обставини, які ставлять або
можуть поставити під загрозу життя чи нормальні
життєві умови людей, а також порушуються можливі у цьому випадку строки (ч. 2 ст. 33 КЗпП);
— при зміні істотних умов праці (систем та
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановленні або скасуванні неповного робочого часу, суміщенні професій, зміні розрядів і найменування посад тощо) не вказуються підстави
(обґрунтування) для такої зміни, зокрема зміни
в організації виробництва і праці, а також згода
(заява) працівника на відповідні зміни (частини
3, 4 ст. 32 КЗпП).
Зауважимо, що у п. 97 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (далі — Типова інструкція № 1242) зазначено, що в тексті
наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуюча частина не зазначається, крім випадків призначення на
посаду або звільнення з посади керівних працівників органом вищого рівня або за іншою процедурою.
У той же час у п. 4 підрозділу 9 розділу II Правил № 1000/5 йдеться про розподіл тексту наказу на дві частини: констатуючу (преамбулу)
і розпорядчу, але при цьому додатково зазначається, що констатуюча частина може бути
опущена, якщо розпорядча частина не потребує обґрунтування, наприклад, у розпорядчих
документах з кадрових питань (особового
складу).
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Таким чином, з одного боку відсутність констатуючої частини у наказах з кадрових питань
відповідає зазначеним нормативним документам сфери діловодства і тому це не може формально вважатися помилкою при складанні
наказів з кадрових питань. З іншого боку, відсутність у деяких наказах з кадрових питань
констатуючої частини з наведенням у ній в якості підстави (обґрунтування) для наказу відповідних змін в організації виробництва і праці або
обставин, які ставлять під загрозу життя людей,
може у подальшому призвести до трудового спору між відповідним працівником і роботодавцем
та тривалої судової тяганини для вирішення відповідних питань.
Зустрічаються на практиці й інші помилки
під час складання наказів з кадрових питань, наприклад, у наказах:
 про звільнення — може бути невідповідність підстави звільнення в наказі формулюванню норми закону. Наприклад, замість фрази «за
власним бажанням» (ч. 1 ст. 38 КЗпП) пишуть
«за ініціативою працівника», або замість «систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором» (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП) пишуть «систематичне порушення трудової дисципліни»;
про притягнення до дисциплінарної відповідальності не завжди вказується дисциплінарна провина, за яку до працівника застосовується дисциплінарне стягнення (в констатуючій частині наказу слід детально описати
суть провини), не завжди дотримуються терміни застосування дисциплінарних стягнень
(ст.148 КЗпП) тощо.

Помилки зі строками
зберігання наказів
При роботі з наказами з кадрових питань також важливо не помилитися із строками зберігання різних видів таких наказів, а також з їх
реєстрацією та зберіганням у різних справах.
Так, відповідно до ст. 16 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій, із
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зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5, такі накази з кадрових питань, як про: короткострокові
відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням мають
зберігатися 5 років. Усі інші накази з кадрових
питань (про прийняття на роботу, переміщення
за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців тощо) мають зберігатися 75 років.
У зв’язку із зазначеним буде помилкою складати один зведений наказ з кадрових питань, в одному пункті якого буде йтися, приміром, про стажування одного працівника, а в іншому — про короткострокове відрядження іншого працівника.
Також іноді кадровикам доводиться мати
справу і з наказами з основної діяльності або
адміністративно-господарських питань, хоча,
звісно, й не так часто, як з наказами з кадрових
питань. При роботі з такими наказами також
важливо не помилитися зі строками зберігання
зазначених наказів, бо накази з основної діяльності мають зберігатися постійно або до ліквідації підприємства (залежно від приналежності наказів до документів національного архівного
фонду), а накази з адміністративно-господарських питань — тільки 5 років.
Але якщо накази з кадрових питань досить
конкретно розподіляються у Переліку № 578/5
на накази тривалих строків та коротких строків зберігання (тобто наводяться конкретні
приклади відповідних наказів), то для наказів
з основної діяльності й адміністративно-господарських питань приклади таких наказів у
Переліку № 578/5 не наводяться. Тому іноді на
практиці виникає питання, чи належить конкретний наказ до наказу з основної діяльності
чи адміністративно-господарських питань? Щоб
не помилитися з відповіддю на це запитання
слід мати на увазі, що накази з основної діяльності стосуються найважливіших питань управлінської та виробничої діяльності підприємств,
зокрема планування, звітності, фінансування,
організації роботи, удосконалення структури,
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розподілу функцій та повноважень між посадовими особами, створення колегіальних органів
і комісій, затвердження і введення в дію локальних нормативних документів — положень, правил, інструкцій, регламентів тощо. Накази з
адміністративно-господарських питань стосуються менш важливих запитів, зокрема таких
як: організація та проведення певних заходів (наприклад, інвентаризації, поточного ремонту будівель і приміщень, які займає підприємство, поліпшення санітарного стану та благоустрою прилеглих до будівель територій); облаштування
робочих місць, зокрема забезпечення працівників
офісними меблями та технікою, інформаційнокомунікаційними ресурсами, інвентарем, канцелярськими товарами тощо; запровадження незначних змін у роботі окремих структурних підрозділів чи працівників організації, встановлення
певних обмежень тощо (наприклад, обмеження в
користуванні мобільним зв’язком, заборони тютюнопаління в приміщеннях підприємства, призначення чергових на період святкових днів) тощо.
Аби не помилитися під час роботи з різними
видами наказів, а саме не заплутатися з строками їх зберігання та формуванням в окремі справи, відповідні види наказів мають реєструватися
окремо, а також при необхідності вони повинні
мати не тільки цифрові, але і літерно-цифрові
індекси. Зокрема, наказам з основної діяльності,
як правило, надається літерний індекс «-од»
(основна діяльність), наказам з адміністративногосподарської діяльності надається літерний індекс «-аг» (адміністративно-господарський),
наказам з кадрових питань — літерний індекс
«-к» («-к/тр» — кадрові накази тривалого строку
зберігання, «-к/тм» — кадрові накази тимчасового строку зберігання), «-п» (персонал), «-ос» (особовий склад). Порядок індексації наказів, а також
приклади відповідних літерних індексів для
різних видів наказів мають бути зазначені в окремій інструкції з діловодства конкретного підприємства.

Помилки, пов’язані
з порушенням вимог діловодства
Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо,
що оскільки переважна більшість кадровиків
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менше знайома з вимогами нормативно-правових актів сфери діловодства, ніж з вимогами трудового законодавства, для кращого розуміння
суті деяких згаданих вище та інших помилок під

час роботи з наказами, наведемо приклади таких
помилок, а також конкретні вимоги нормативноправових актів сфери діловодства, зокрема Типової інструкції № 1242, у спеціальній Таблиці.
Таблиця

Вид помилки (порушення)

Вимоги Типової інструкції № 1242, що порушуються

У додатках до наказів не
правильно проставляється гриф
затвердження.

п. 39: Затвердження певних видів документів здійснюється з проставлянням грифа
затвердження.
Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф затвердження
складається зі слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, підпису, ініціалів (ініціалу
імені) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.
У разі, коли документ затверджується постановою, рішенням, наказом, розпорядженням,
гриф затвердження складається зі слова «ЗАТВЕРДЖЕНО», назви виду документа, яким
затверджується створений документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і
номера.

У наказах підприємства підпис
керівника скріплений гербовою
печаткою, хоча це не передбачено
інструкцією з діловодства.

п. 73: На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких
фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями,
підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою установи.
Перелік інших документів, підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою,
визначається установою на підставі нормативно-правових актів та примірного переліку
документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою (додаток 7), в інструкції
установи.
Примітка. У Додатку 7 до Типової інструкції № 1242 серед відповідних документів накази
відсутні.
п. 84: Накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи
нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії накази видаються з
основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових
питань.
п. 243: Накази (розпорядження) з питань основної діяльності установи, з
адміністративно-господарських питань, з кадрових питань (особового складу)
групуються у різні справи. Накази з кадрових питань (особового складу) групуються
відповідно до їх видів та строків зберігання.

До наказів з особового складу
включені деякі накази (відповідні
пункти) з основної діяльності та
адміністративно-господарських
питань, або до наказів з основної
діяльності включені накази з
адміністративно-господарських
питань.
При виданні наказу, яким
скасовується попередній
розпорядчий документ, у
розпорядчій частині відсутній
пункт, який вказує на «Визнання
таким, що втратив чинність
(попередній наказ)...».

п. 92: Якщо наказом (розпорядженням) скасовується попередній розпорядчий документ,
у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися із слів: «Визнати
таким, що втратив чинність...».

Зміни до відповідного наказу
вносяться не окремим наказом
про внесення змін, а відповідні
формулювання (пункти) щодо
внесення змін містяться в іншому
виді наказів (наприклад, про
затвердження, впорядкування,
реорганізацію тощо).

п. 92: Зміни, що вносяться до наказу (розпорядження) оформляються окремим наказом
(розпорядженням), який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу
(розпорядження)...» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа,
до якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з
такого пункту:
«1. Внести зміни до наказу (розпорядження)».
Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа,
наприклад:
«1) пункт 2 викласти в такій редакції:...»;
«2) пункт 3 виключити»;
«3) абзац другий пункту 4 доповнити словами...».
Якщо зміни до розпорядчого документа оформляються на окремому аркуші (аркушах), в
першому пункті розпорядчої частини наказу (розпорядження) зазначається:
«1) Внести зміни до... (додаються)».
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Таблиця. Закінчення
При складанні наказів з кадрових
питань, який складається з
кількох пунктів, підстави для його
видання наводяться не у кожному
відповідному окремому пункті, а
наприкінці всього наказу.
У наказах відсутні підписи та дата
ознайомлення з ними відповідних
працівників.
Неправильно здійснюється
розподіл наказів в організації за
відповідними групами.

п. 101: У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань зазначається
підстава щодо його видання (заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення
атестаційної комісії тощо).

п. 102: Під час ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому особами
на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються їхні підписи
із зазначенням дати ознайомлення.
п. 164: Документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора і змісту
документів. Наприклад, окремо реєструються: накази (розпорядження) з основних
питань діяльності установи; накази (розпорядження) з адміністративно господарських
питань; накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) (відповідно
до їх видів та строків зберігання).
Реєстрація всіх наказів за їх
п. 234: Зведена номенклатура справ установи щороку (не пізніше грудня) уточнюється
видами не розподілена по роках, та вводиться в дію з 1 січня наступного календарного року.
а продовжується в Журналах
п. 283: Після закінчення діловодного року до написів на
реєстрації, розпочатих у попередні обкладинках справ постійного і тривалого зберігання вносяться необхідні уточнення,
роки (наприклад, у 2016 році
перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів,
продовжують реєстрацію наказів вносяться у разі потреби до заголовка справи додаткові відомості (проставляються
за відповідними порядковими
номери наказів, протоколів, зазначаються види і форми звітності тощо).
номерами, розпочату у 2014 –
2015 роках).

Крім розглянутих у статті, на практиці допускають й інші помилки під час роботи з розпорядчими документами на підприємстві, які
пов’язані з порушеннями конкретних вимог
як трудового законодавства, так і різних нормативно-правових актів сфери діловодства, а
також власних локальних нормативних актів
підприємства з відповідних питань. Щоб уникнути усіх відповідних помилок під час роботи із
розпорядчими документами бажано, по-перше,
завжди з’ясовувати (уточнювати) доцільність і
мету розпорядчого документа, а також коло питань, які він має вирішувати. А, по-друге, слід
добре знати законодавчі та інші нормативноправові акти, а також локальні нормативні акти

свого підприємства, які пов’язані з питаннями,
що розглядаються у розпорядчому документі, та
бути обізнаними з особливостями оформлення
різних видів розпорядчих документів.
При складанні розпорядчих документів слід
вивчити раніше видані розпорядчі документи
вищої організації та свого підприємства з відповідних питань, щоб уникнути суперечностей з
ними і дублювання, а також загострити увагу на
ще невирішених пунктах проблеми.

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Розпорядчі документи
з соціальних питань
Як відомо, відповідно до нормативно-правових та нормативно-технічних актів
сфери діловодства, усю розпорядчу документацію на підприємствах, установах,
організаціях України (далі — підприємство) поділяють на розпорядчі документи
з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань. Згідно
із зазначеним розподілом не виділяються в окремий вид чи групи розпорядчі документи, які пов’язані з різними питаннями соціального захисту на підприємства.
Між тим такі питання мають важливе значення у діяльності підприємства і роботі його кадрових служб або служб з управління персоналом, і, відповідно, також
можуть регулюватися різними розпорядчими документами. Усі ці документи, з
огляду на їхній зміст, можна умовно об’єднати в окрему групу «розпорядчих документів з питань соціального захисту», до якої, у свою чергу, можуть належати
відповідні розпорядчі документи таких «традиційних і унормованих» видів, як
документи з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових
питань. Наразі з’ясуємо, яким ж саме питаннями соціального захисту займається
керівництво підприємства та працівники його кадрових й інших відповідних
служб та які розпорядчі документи можуть у цьому випадку видаватися на підприємстві.

Соціальний захист працівників
на підприємстві
Система соціального захисту працівників на
підприємстві складається з комплексу відносин
між працівниками та керівництвом підприємства, його іншими посадовими особами, а також
суспільними організаціями та державою, які
пов’язані з мінімізацією впливу негативних факторів, що впливають на якість життя, умови праці та соціальний статус працівників. Хоча законодавчо це і не унормовано, але здебільшого у
науковій та методичній літературі розрізняють
такі напрямки соціального захисту працівників
на підприємстві:
— створення безпечних умов праці, що надавали б працівникам можливість отримувати гідну заробітну плату та виключали отримання
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травм і професійних захворювань працівників
на виробництві;
— запровадження потрібних заходів щодо
охорони праці та соціального захисту працівників у випадку професійних захворювань та нещасних випадків, а також доступ громадян до
національних систем охорони здоров’я, реабілітації та професійної освіти;
— забезпечення працівників та членів їх сімей прожитковим мінімумом матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження доходу внаслідок хвороби, народження дитини,
нещасного випадку в побуті, виробничої травми
або професійного захворювання, інвалідності,
старості, втрати годувальника.
Крім того, якщо є така можливість, на підприємстві можуть вирішуватися й інші питання со-
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ціального характеру, які безпосередньо не належать до питань саме соціального захисту
працівників, наприклад, питання покращення
їх житлово-побутових умов, створення відповідних умов для їхнього культурного розвитку,
дозвілля, відпочинку, спорту тощо.
Зрозуміло, що для вирішення зазначених питань соціального захисту та інших питань соціального характеру потрібні відповідні кошти,
які можуть бути отриманні за рахунок трьох
джерел — державного бюджету, місцевих бюджетів і коштів підприємств.
Зауважимо, що хоча ст. 21 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, держава одночасно встановлює додаткові гарантії працездатним громадянам у працездатному віці, які
потребують соціального захисту. Наприклад, до
таких громадян належать вагітні жінки, неповнолітні, особи, що постраждали від наслідків
аварії на ЧАЕС, інваліди тощо.
Для вирішення усіх зазначених питань соціального характеру на підприємстві можуть видаватися різноманітні розпорядчі документи,
які умовно можна розподілити на декілька видів
залежно від конкретної проблематики соціального характеру, що вони вирішують, основні з
яких ми далі розглянемо більш детально.

Затвердження
організаційних документів
Для того щоб ефективно вирішувати різні питання соціального характеру на підприємстві,
на ньому мають бути затвердженні відповідні
організаційні документи (локальні нормативні
акти), що безпосередньо пов’язані з певними
питаннями соціального характеру, або при затвердженні інших «загальніших» організаційних документів, слід забезпечити у їхньому змісті наявність відповідних положень (розділів,
пунктів тощо), що пов’язанні з доречними питаннями соціального характеру.
Наприклад, щоб ефективно вирішувати відповідні соціальні питання на підприємстві, особливо великому, доцільно утворити спеціальну
службу, а також передбачити у штатному розписі наявність відповідних працівників, які б
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повністю займалися вирішенням певних питань
соціального характеру на підприємстві, а також
передбачити у посадових інструкціях відповідних працівників наявність доречних обов’язків з
вирішення певних соціальних питань. Зазначені
документи мають бути затвердженні у встановленому порядку відповідними розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями) про
затвердження організаційної структури підприємства, положення про відповідний структурний підрозділ, штатний розпис, посадових
інструкцій тощо (Зразок 1).

Розпорядчі документи
та кваліфікаційні характеристики
Зазначимо, що кваліфікаційна характеристика «Начальника відділу соціального розвитку»,
на основі якої має розроблятися його посадова
інструкція, може надати інформацію і про можливі інші розпорядчі документи з соціальних питань, які можуть видаватися на підприємстві з
метою забезпечення виконання відповідним
працівником його посадових обов’язків. Наприклад, такі накази:
 Про затвердження цільових програм і планів соціального розвитку підприємства.
 Про розробку заходів, спрямованих на:
— удосконалення соціальної структури персоналу підприємства, його демографічного і
професійно-кваліфікаційного складу;
— формування стабільних трудових колективів;
— розвиток організаційної культури;
— використання соціально-психологічних
факторів трудової мотивації працівників;
— підтримання нормального психологічного
клімату в колективі тощо.
 Про розроблення заходів з:
— поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони
праці і безпеки працівників;
— соціально-психологічного забезпечення
впровадження процесу освоєння нових видів
складного обладнання;
— скорочення тяжкої і малокваліфікованої
ручної праці, підвищення престижності й культури праці тощо.
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОММАШИНИ»
НАКАЗ
30.09.2016 р.

м. Київ

№ 42-од

Про затвердження та введення в дію
посадової інструкції
«Начальника відділу соціального розвитку»
У зв’язку з утворенням в організаційній структурі підприємства відділу соціального розвитку та відповідно до Положення про відділ соціального розвитку,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2016 року посадову інструкцію «Начальника відділу соціального розвитку», що додається.
2. Начальнику відділу кадрів Ларіну Б. О. у встановленому порядку ознайомити під підпис
із зазначеною інструкцією відповідного працівника.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток: проект посадової інструкції «Начальника відділу соціального розвитку».

Директор

Круглов

Б. А. Круглов

З наказом ознайомлений:
30.09.2016 р.

Ларін

Б. О. Ларін

 Про розробку, затвердження і реалізацію
заходів щодо:
— збереження здоров’я, зростання життєвого
рівня працівників і членів їх сімей;
— задоволення потреб у помешканні й побутовому устрої, різноманітних послугах, працівників підприємства;
— соціального захисту окремих категорій
працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок тощо).
 Про організацію вивчення умов і складу
праці та їх впливу на задоволеність працею працівників підприємства.
 Про удосконалення системи матеріальних,
соціально-культурних і морально-психологічних
стимулів підвищення трудової й соціальної активності працівників підприємства.
Відповідні положення кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу соціального розвитку» та інших відповідних працівників со-
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ціальної сфери допоможуть і під час формулювання преамбули відповідних наказів, наприклад, «З метою максимального розвитку і
використання трудового потенціалу кожного
працівника підприємства...», «З метою підвищення соціальної і творчої активності працівників підприємства...» тощо.
Зауважимо, що останнім часом на підприємствах, особливо великих, більше уваги приділяється соціальним питанням, що стосуються
не тільки працівників самого підприємства,
але й іншого кола людей: родин працівників, місцевих громад, суспільства в цілому. Це
пов’язано з розвитком такого напрямку діяльності підприємств, як «Корпоративна соціальна
відповідальність бізнесу» (КСО), який прийшов до
нас з високо розвинутих країн. Наприклад, одна
з авторитетних громадських організацій США
«Бізнес за соціальну справедливість» розглядає
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корпоративну соціальну відповідальність як
«… досягнення комерційного успіху шляхами,
які ґрунтуються на етичних нормах і повазі
до людей, громад, навколишнього середовища».
Зазначені процеси призвели і до появи у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), відповідних вузькоспеціалізованих професійних назв
робіт: «Менеджер (управитель) із соціальної та
корпоративної відповідальності» (код КП —
1496), «Експерт із соціальної відповідальності»
(код КП — 2412.2). Виконання посадових
обов’язків зазначеними працівниками також
може бути пов’язане з виданням на підприємстві відповідних розпорядчих документів (наказів), наприклад:
— Про затвердження політики (стратегії) підприємства у сфері соціальної корпоративної відповідальності;
— Про затвердження корпоративної програми із соціальної корпоративної відповідальності
на 2016 рік;
— Про впровадження на підприємстві державних та корпоративних соціальних стандартів;
— Про розробку і реалізацію заходів із соціальної та корпоративної відповідальності підприємства;
— Про створення умов для солідарних дій і
довіри між адміністрацією підприємства, його
працівниками та місцевою громадою;
— Про удосконалення взаємодії підприємства
з органами державної влади (органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями) з питань участі у благодійних акціях, соціальних програмах, природоохоронній діяльності тощо.

Колективний договір
Для задоволення інтересів як працівників, так
і роботодавця, на підприємствах відповідно до
чинного законодавства мають проводитися колективні переговори та укладатися колективні
договори. Серед іншого, колективним договором може бути передбачено і надання працівникам різних видів соціальної допомоги з відповід-
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них фондів підприємства, наприклад, у зв’язку з
народженням дитини працівника, похованням
працівника або його близьких родичів тощо.
Крім того, за рахунок коштів роботодавця може
бути передбачено придбання санаторно-курортних путівок або лікування чи оздоровлення
працівників в закладах охорони здоров’я. У подальшому надання працівникові відповідної матеріальної допомоги, пільг, компенсацій тощо
оформлюється відповідним розпорядчим документом підприємства на підставі положень колективного договору (Зразок 2).
Зауважимо, що у випадку колективних договорів соціальний захист працівників реалізується
через договірний метод регулювання трудових
відносин, а тому сам колективний договір не затверджується і не вводиться у дію розпорядчими
документами підприємства. Разом з тим право
на ведення переговорів і укладення колективних договорів (угод) від імені власника підприємства або уповноваженого ним органу надається відповідно до статуту підприємства або
за окремим рішенням власника підприємства,
підтвердженим відповідним документом. Наприклад, таке право може бути надано відповідним наказом директору або іншому керівнику
підприємства.
Крім того, для безпосереднього ведення переговорів і розробки проекту колективного договору з представників обох сторін на підприємстві
створюється робоча комісія, що також оформлюється відповідним наказом (Зразок 3).

Комісія із соціального страхування
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 26 червня 2015 р. № 440
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється роботодавцем. Для
окремих категорій працюючих, щодо яких законом передбачено підвищений соціальний захист, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється в розмірі 100 відсотків
середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу, наприклад, особам, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК»
НАКАЗ
12.09.2016 р.

м. Київ

№ 123-п

Про виплату матеріальної допомоги
у зв’язку з одруженням
Відповідно до пункту 5 Колективного договору ТОВ «Транспортник»,
НАКАЗУЮ:
ЛУЦЕНКУ Сергію Петровичу, економісту ІІ категорії планово-економічного відділу, виплатити матеріальну допомогу у зв’язку з одруженням у розмірі 1 000 грн.
Підстави: 1. Заява Луценка С. П. від 09.09.2016 р.;
2. Свідоцтво про одруження від 03.09.2016 р. серія АБ № 123456.
Директор

Ковтун

М. Л. Ковтун

Зразок 3
________________________________________________________________________________
(назва підприємства)

НАКАЗ
«__» _______________201_р.

№ ______

Про організацію і проведення
колективних переговорів
і укладення колективного
договору на _________ рік
Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» та письмовим повідомленням (лист від ____________ № ______) профспілкового комітету первинної профспілкової
організації профспілки (назва профспілки) ,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати колективні переговори щодо укладення колективного договору на _____ рік.
2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів щодо розробки
колективного договору у складі __________ осіб із рівним представництвом від сторін:
— від найманих працівників (згідно з постановою профкому від __________ № _____):
____________________________
_________________________
_________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)
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(місце роботи)

_________________________
(місце роботи)

_________________________
(місце роботи)

(посада, професія)

_________________
(посада, професія)

_________________
(посада, професія)
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Зразок 3. Закінчення

— від адміністрації:
____________________________

________________________

(місце роботи)

____________________________

(посада, професія)

________________________

________________

(місце роботи)

____________________________

________________

(посада, професія)

(посада, професія)

(посада, професія)

________________________

________________

(посада, професія)

(посада, професія)

(місце роботи)

3. Визначити:
3.1. Місцем проведення засідання робочої комісії кімнату № (зазначити конкретно).
3.2. Днем засідання робочої комісії, як правило, кожний (вказати конкретно день тижня).
4. Перше засідання робочої комісії провести (дата) з таким порядком денним:
— обрання голови комісії і його заступника;
— затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії;
— затвердження структури проекту колективного договору;
— затвердження графіка розробки розділів проекту колективного договору.
5. Надати членам робочої комісії від профспілкової сторони інформацію, необхідну для
ведення колективних переговорів і розробки проекту колективного договору:
(назвати
керівників відділів і служб й вказати, яку інформацію вони повинні надати для ведення
колективних переговорів і розробки проекту колективного договору. Наприклад: головному
бухгалтеру Петровій Н. І. — бюджет підприємства за 2016 рік, фонд оплати праці, у т. ч.
посадові оклади, надбавки, премії, доплати тощо).
6.
(зазначити посаду) організувати організаційне і матеріально-технічне забезпечення засідань робочої комісії.
7. Підготовлений робочою комісією проект колективного договору винести на обговорення сторін переговорів до (вказати термін) .
8. Провести загальні збори (конференцію) трудового колективу
диться конференція, визначити кількість делегатів) .

(дата) (якщо прово-

_______________ _________________________

Директор

підпис

Погоджено із профспілковим комітетом

ініціали, прізвище

_______________ _________________________
підпис

ініціали, прізвище

_____________________
(дата)

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV і Положення
про комісію (уповноваженого) підприємства,
установи, організації із загальнообов’язкового
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державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
від 23 червня 2008 р. № 25, для оплати листків
непрацездатності та надання інших видів
27
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соціального забезпечення на кожному підприємстві незалежно від форми власності із
чисельністю до 15 працівників обирається
уповноважений із соціального страхування,
а з чисельністю понад 15 осіб — має бути
створена комісія із соціального страхування.
До складу комісії входять представники роботодавця та працівників – застрахованих осіб і
відповідні рішення комісії щодо надання різних
видів соціального забезпечення оформлюються
не розпорядчими документами підприємства, а
протоколами її засідань. Разом з тим, рішення
про делегування роботодавцем зі свого боку
членів до комісії із соціального страхування
оформлюється відповідним наказом (Зразок 4).

Питання відпусток
З соціальним захистом працівників підприємства пов’язані також питання щодо надання їм відповідних відпусток. Наприклад,
певними статтями КЗпП та Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР передбачені для окремих категорій працівників не тільки основні щорічні,
але і різні додаткові й соціальні відпустки (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з
усиновленням дитини тощо), надання яких
також оформлюється відповідними розпорядчими документами підприємства «Про надання відпустки».
Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
НАКАЗ
16.09.2016 р.

м. Київ

№ 45-од

Про делегування працівників
до комісії із соціального страхування
У зв’язку з необхідністю створення у ТОВ «Ватра» комісії із соціального страхування
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від
23 червня 2008 р. № 25,
НАКАЗУЮ:
Делегувати до комісії із соціального страхування, за їхньою згодою, строком на два роки
як представників роботодавця:
— Марчук Олену Петрівну, заступника головного бухгалтера;
— Іванову Ірину Миколаївну, юрисконсульта;
— Хоменко Марину Сергіївну, інспектора з кадрів.
Директор
З наказом ознайомлені:
16.09.2016 р.
16.09.2016 р.
19.09.2016 р.
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Фоменко

Марчук
Іванова
Хоменко

М. Л. Фоменко

О. П. Марчук
І. М. Іванова
М. С. Хоменко
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Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМІК»
НАКАЗ
03.10.2016 р.

м. Київ

№ 142-п

Про перенесення відпустки
Відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки»,
НАКАЗУЮ:
ІВАНЧУКУ Петрові Петровичу, менеджеру із збуту, перенести щорічну основну відпустку
з жовтня 2016 р. на листопад 2016 р. у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю на день
початку відпустки.
Підстави: 1. Заява Іванчука П.П. від 3 жовтня 2016 р.;
2. Листок непрацездатності серія АВО № 489434.
Директор

Добрянський

Крім того, у випадку тимчасової непрацездатності працівника відповідно до законодавства
може змінюватися і оформлення основних відпусток, наприклад, її перенесення на інший
строк або продовження, що також оформлюється
відповідним розпорядчим документом підприємства (Зразок 5).

Соціальний захист інвалідів
Законодавством України визначено, що підприємства, які використовують найману працю,
зобов’язані, серед іншого, виділяти і створювати
робочі місця для працевлаштування інвалідів. Зокрема, згідно з абз. 1 ст. 19 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів» від
21 березня 1991 р. № 875-XII для роботодавців
встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу за рік, а якщо працюють від
8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.
Детальніше про особливості роботи інвалідів та
їх гарантії у сфері працевлаштування ви зможете дізнатися з наступного номера нашої газети.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 46 Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI підбір підходящої роботи для
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М. Л. Добрянський

інвалідів (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового
робочого місця) здійснюється відповідно до їх
професійних навичок, знань, індивідуальної
програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.
Зауважимо, що відповідно до п. 8 Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від
31 січня 2007 р. № 70, роботодавець зобов’язаний
надавати уповноваженій посадовій особі відділення Фонду соціального захисту інвалідів для
ознайомлення і перевірки, серед іншого, і накази
(розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору. Отже, зазначені розпорядчі документи,
хоча і не є розпорядчими документами безпосередньо з соціальних питань, але у відповідних випадках їх також можна вважати документами,
що певним чином пов’язані з питаннями соціального захисту працівників-інвалідів.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
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Накази, пов’язані з охороною
праці на підприємстві
(у зразках документів)
Для вирішення різних питань охорони праці практично на всіх підприємствах, установах, організаціях (далі — підприємство) згідно із законодавством створюється
служба охорони праці, працівники якої готують і ведуть різну документацію з відповідних питань, зокрема розробляють проекти відповідних розпорядчих документів з
питань охорони праці. Але і працівники кадрових служб або інших структурних підрозділів з управління персоналом також часто долучаються до такої роботи. Наприклад, кадровики вносять записи до трудових книжок працівників, які працювали у
шкідливих або важких умовах праці, і тому такі записи для підтвердження їхнього
права на пільгове пенсійне забезпечення мають відповідати певним специфічним
вимогам. Також кадровики можуть брати участь в організації навчання з питань
охорони праці, у вирішенні різних трудових спорів, пов’язаних з різними питаннями
охорони праці, а іноді й вести відповідне листуваня зі своїми колишніми працівниками (органами пенсійного фонду, судовими органами) тощо. Саме тому кадровикам буде корисно детальніше ознайомитися з особливостями різних розпорядчих
документів на підприємстві з питань охорони праці, у тому числі з тими, проекти
яких ними безпосередньо не готуються.

Накази про затвердження
організаційних документів
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону
праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі —
Закон № 2694) на підприємстві з кількістю
працюючих 50 і більше осіб роботодавець
створює службу охорони праці відповідно до
типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці. Згідно з п. 1.2. Типового положення про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255, на основі цього Типового
положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець
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розробляє і затверджує Положення про службу
охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, чисельність, основні завдання, функції та права її
працівників відповідно до законодавства. Затвердження зазначеного положення оформлюється відповідним наказом (Зразок 1).
Зауважимо, що відповідно до правил діловодства, накази про затвердження різних організаційних документів на підприємстві, у тому
числі положень, інструкцій, регламентів тощо,
належать до наказів з основної діяльності й
вони мають оформлюватися згідно з відповідними вимогами нормативно-правових і нормативно-технічних актів сфери діловодства.
У випадку створення на підприємстві служби
з охорони праці (у вигляді окремого структурного
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
26.08.2016 р.

м. Харків

№ 100-од

Про затвердження
Положення про відділ
охорони праці
З метою вдосконалення роботи відділу охорони праці, відповідно до ст. 15 Закону України
«Про охорону праці», п. 1.2. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р.
№ 255,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відділ охорони праці, що додається.
2. Начальнику відділу охорони праці, Іванову І. В., у встановленому порядку до 1 листопада 2016 р. забезпечити розробку і подання на затвердження усієї необхідної документації з
питань охорони праці, що діятиме на підприємстві.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток: проект Положення про відділ охорони праці.
Підстава: доповідна записка директора технічного ТОВ «Виробник» від 10.08.2016 р..
Директор

Михась

М. Л. Михась

З наказом ознайомлений:
29.08.2016 р.

Іванов

І. В. Іванов

підрозділу або призначення окремого працівника, який би одноосібно, у тому числі на умовах
сумісництва (суміщення) посад, виконував
функції служби з охорони праці), це також слід
відобразити і у таких організаційних документах підприємства, як «організаційна структура», «структура і штатна чисельність», «штатний
розпис підприємства», які переважно затверджуються також відповідними наказами з основної діяльності.
Крім того, окремим наказом повинні бути затверджені й посадові інструкції працівників
служби охорони праці (Зразок 2).
Бувають випадки, коли штатна чисельність
працівників підприємства спочатку була меншою ніж 50 осіб, але протягом певного періоду
(наприклад, протягом першої половини року) з
деяких причин різко збільшилася і значно пере-
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вищили зазначену чисельність. У цьому випадку, щоб дотримати вимог законодавства про
охорону праці, слід внести відповідні зміни до
зазначених організаційних документів підприємства, приміром, до штатного розпису, що
також оформлюється відповідними наказами
про внесення змін до потрібних документів.

Накази з особового скаду
та адміністративно-господарських
питань
Згідно зі ст. 24 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) прийняття на роботу повинно також оформлюватися відповідним наказами, але у цьому випадку такі накази будуть
належати до наказів з особового складу (з кадрових питань чи персоналу), які відповідно до
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Зразок 2

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ»
НАКАЗ
03.10.2016 р.

м. Харків

№ 82-од

Про затвердження та введення в дію
посадових інструкцій працівників
відділу з охорони праці
У зв’язку з утворенням в організаційній структурі підприємства відділу з охорони праці,
введенням до штатного розпису відповідних посад, а також на виконання вимог ст. 29 Кодексу законів про працю України, наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 р. № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників», п. 1.5. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада
2004 р. № 255,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2016 р. посадові інструкції «Начальника відділу
охорони праці» та «Інженера з охорони праці», що додаються.
2. Інспектору з кадрів, Трифанову Миколі Івановичу у встановлені законодавством строки
довести даний наказ до відома відповідних працівників.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додатки: проекти посадових інструкцій «Начальника відділу охорони праці» та «Інженера
з охорони праці».
Підстава: доповідна записка заступника директора Крутова С. І. від 19.09.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
03.10.2016 р.

Зленко

Трифанов

нормативно-правових актів сфери діловодства
мають певні відмінності від наказів з основної
діяльності. Зокрема, такими наказами оформлюється прийняття на роботу і працівників
служб охорони праці на відповідні вакантні посади, які передбачені у штатному розписі підприємства, раніше затвердженому відповідним
наказом з основної діяльності. Зауважимо, що
згідно з п. 6.3. Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною
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О. А. Зленко

М. І. Трифанов

праці від 26 січня 2005 р. № 15, при прийнятті
на роботу має проводитися вступний інструктаж, про що робиться відповідний запис у Журналі реєстрації вступного інструктажу, а також
у наказі про прийняття працівника на роботу
(Зразок 3).
Зауважимо, що накази з особового складу
мають реєструватися і зберігатися окремо від
наказів з основної діяльності.
Крім того, третім видом розпорядчих документів на підприємстві є накази з адміністративногосподарських питань, які значною мірою подібні
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Зразок 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
07.09.2016 р.

м. Миколаїв

№ 109-п

Про прийняття на роботу
Савчука М. Я.
ПРИЙНЯТИ:
САВЧУКА Миколу Яновича інженером з охорони праці з 8 вересня 2016 року з посадовим
окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Савчука М. Я. від 07.09.2016 р..
Директор

Васько

М. С. Васько

З наказом ознайомлений:
08.09.2016 р.

Савчук

М. Я. Савчук

Вступний інструктаж з охорони праці з Савчуком М. Я. проведено 08.09.2016 р..
Начальник відділу
охорони праці

Кравець

до наказів з основної діяльності і основна відмінність між ними полягає в ступені важливості їх
змісту, індексації та строках зберігання. Так, на
відміну від змісту наказів з основної діяльності,
зміст наказів з адміністративно-господарських
питань стосується менш важливих питань, зокрема таких як: організація та проведення певних
заходів (наприклад, інвентаризації, поточного ремонту будівель і приміщень, поліпшення санітарного стану та благоустрою прилеглих до будівель
територій), облаштування робочих місць, зокрема забезпечення працівників офісними меблями
та технікою, інформаційно-комунікаційними ресурсами, інвентарем, канцелярськими товарами
тощо, встановлення певних обмежень (наприклад, обмеження в користуванні мобільним зв’язком, заборони тютюнопаління в приміщеннях
підприємства) призначенням чергових на період
святкових днів тощо. Заначені заходи або питання
можуть також бути певною мірою пов’язані й
з питаннями охорони праці на підприємстві
(Зразок 4).
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Б. В. Кравець

Інші накази, які готує служба
з охорони праці
Серед тих числених документів, які готує на
підприємстві його служба охорони праці, найбільш важливими є інструкції з охорони праці,
які можуть затверджуватися для різних професійних категорій, технологій, сфер діяльності
тощо. Інструкції з охорони праці також затверджуються відповідними наказами з основної
діяльності (Зразок 5).
У процесі діяльності підприємства у відповідних випадках одноразово або періодично мають
проводиться відповідні навчання або інструктажі з питань охорони праці, а також перевірки
отриманних працівниками знань. Зокрема, згідно з п. 3.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове
положення № 15), організацію навчання та
перевірки знань з питань охорони праці
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Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНІ ТЕХНЛОГІЇ»
НАКАЗ
23.09.2016 р.

м. Миколаїв

№ 120-аг

Про встановлення порядку
користування мобільним зв’язком
працівників відділу охорони
праці підприємства
Для підвищення ефективності діяльності відділу охорони праці підприємства та забезпечення належної оперативності під час вирішення окремих питань з охорони праці на підприємстві,
НАКАЗУЮ:
Ввести з 1 жовтня 2016 р. місячні ліміти сум оплати за користування мобільним корпоративним зв’язком за окремими категоріями працівників відділу охорони праці підприємства:
начальнику відділу — 350 грн; інженерам з охорони праці — 190 грн.
Головному бухгалтеру Безгубенко Г. В., у разі перевищення встановленого ліміту, різницю
у встановленому порядку вираховувати із заробітної плати працівників відділу охорони праці.
Начальнику відділу інформаційних технологій Боброву Г. С. щомісяця подавати до бухгалтерії відомості про користування мобільним зв’язком працівниками відділу охорони праці.
Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу інформаційних технологій
Боброва Г. С..
Підстава: доповідна записка начальника відділу охорони праці Дзюбенко С. В. від
20.09.2015 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
23.09.2016 р.
26.09.2016 р.

Фоменко

А. А. Фоменко

Безгубенко
Бобров

Г. В. Безгубенко
Г. С. Бобров

Зразок 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗІРКА»
НАКАЗ
12.01.2016 р.

м. Харків

№ 11-од

Про затвердження
Інструкції з охорони праці
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці», Положення про розробку Інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9, штатного розпису підприємства, з метою належного функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, створення на кожному робочому місці безпечних умов праці,
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 15.01.2016 р. Інструкцію з охорони праці, проект якої додається.
2. Начальнику відділу охорони праці, Іванову І. В., у встановленому порядку:
2.1 Зареєструвати до 15 січня 2016 р. Інструкцію з охорони праці у Журналі реєстрації
інструкцій з охорони праці.
2.2. Забезпечити до 15 січня 2016 р. тиражування Інструкції з охорони праці, проведення
первинних інструктажів для відповідних працівників та видачу їм Інструкції на руки.
2.3. Постійно здійснювати систематичний контроль за своєчасною розробкою та відповідністю діючих на підприємстві Інструкцій з охорони праці вимогам чинного законодавства, їх
періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них.
3. Вважати наказ «Про затвердження Інструкції з охорони праці» від 10.10.2001 р. № 135
таким, що втратив чинність з 15 січня 2016 р..
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Додаток: проект Інструкції з охорони праці.
Директор
З наказом ознайомлений:
12.01.2016 р.

працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти,
яким роботодавцем доручена організація цієї
роботи. Згідно з п. 3.2. Типового положення
№ 15 на всіх підприємствах мають затверджуватися Положення про навчання з питань охоро-

Хван

А. А. Хван

Іванов

І. В. Іванов

ни праці на конкретному підприємстві, а згідно
з п. 3.10. — перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється
комісією з перевірки знань з питань охорони
праці підприємства (далі — комісія), склад якої
затверджується наказом керівника (Зразок 6).
Зразок 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМПРИЛАД»
НАКАЗ
07.09.2016 р.

м. Херсон

№ 121-од

Про створення
постійно діючої комісії
з перевірки знань
з питань охорони праці
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10. Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15,
НАКАЗУЮ:
1 Для проведення перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці призначити постійно діючу комісію у такому складі:
1.1. Петренко Іван Семенович, головний інженер підприємства — голова комісії;
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1.2. Лавров Борис Іванович, начальник відділу кадрів — член комісії;
1.3. Фесенко Іван Іванович, інженер з охорони праці — член комісії,
2. Комісії у своїй роботі керуватися відповідними нормативно-правовими актами з питань
охорони праці.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

Рева

З наказом ознайомлені:
07.09.2016 р.
07.09.2016 р.
08.09.2016 р.

Петренко
Лавров
Фесенко

Накази щодо атестації робочих
місць за умовами праці
На тих підприємствах, де відповідні виробничі процеси пов’язані з важкими і небезпечними умовами праці, для надання відповідних пільг працівникам, зокрема у сфері
пенсійного забезпечення, має проводитися
атестація робочих місць за умовами праці.
Така атестація проводиться на виконання вимог статтей 7, 13 Закону № 2694 та відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України «Про
Порядок проведення атестації робочих місць
за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442
(далі — Порядок), а також Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих

Г. А. Рева

І. С. Петренко
Б. І. Лавров
І. І. Фесенко

місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним
санітарним лікарем України від 1 вересня
1992 р. № 41.
Відповідно до зазначених нормативних актів
для проведення атестації робочих місць за умовами праці мають бути створені відповідні комісії, вивчені виробничі чинники, прийняті рішення щодо надання відповідних пільг окремим
працівникам.
Відповідні заходи, у здійсненні яких беруть
участь, як правило, і служба охорони праці підприємства, і його кадрова служба, також мають
оформлюватися відповідними наказами по підприємству (Зразок 7, Додаток).
Зразок 7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
17.11.2015 р.

м. Суми

№ 121-од

Про проведення
атестації робочих місць
за умовами праці
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 «Про Порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці» для організації і проведення атестації
робочих місць, основна мета якої полягає у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці,
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НАКАЗУЮ:
Створити на підприємстві постійну діючу комісію у складі:
голова комісії: Іванов Є. І., головний інженер;
секретар комісії: Горбаль С. І., організатор діловодства;
члени комісії: Єріна Г. З., начальник відділу кадрів; Гавриленко О. І., інженер з охорони
праці; Стецьків О. О., головний енергетик; Гонтар С. І., голова профкому.
2. Атестаційній комісії організувати проведення атестації робочих місць, для чого:
2.1. Перевірити правильність записів назв професій, посад у трудових книжках працівників, чи відповідають вони Класифікатору професій, Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників.
Виконавець: начальник відділу кадрів, строк — до 30.11.2015 р.;
2.2. Скласти для атестації перелік робочих місць, зайнятість на яких дає право на пільгове
пенсійне забезпечення, додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами
праці, інші пільги та компенсації.
Виконавець: начальник відділу кадрів, інженер з охорони праці, строк — до 30.11.2015 р.;
2.3. Підготувати для затвердження терміни і графіки проведення підготовчих робіт у
структурних підрозділах.
Виконавець: інженер з охорони праці, строк — до 10.12.2015 р.;
2.4. Укласти договір з лабораторією, атестованою на проведення досліджень факторів
виробничого середовища та трудового процесу.
Виконавець: головний інженер, строк — до 30.11.2015 р.;
2.5. Підготувати фотографії робочого місця та скласти карти умов праці для проведення
атестації робочих місць.
Виконавець: інженер з охорони праці, строк — до 15.12.2015 р.;
2.6. За результатами атестації скласти перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги й компенсації, передбачені законодавством, а саме:
— пільгове пенсійне забезпечення;
— надання щорічної додаткової відпустки;
— установлення доплати до заробітної плати;
Виконавець: начальник відділу кадрів, головний інженер, строк — до 20.12.2015 р.;
2.7. Розробити заходи щодо усунення шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.
Виконавець: головний інженер, строк — до 20.12.2015 р.;
2.8. Підготувати проект підсумкового наказу для затвердження вказаних переліків та заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.
Виконавець: головний інженер, строк — до 25.12.2015 р.;
2.9. Даний наказ довести під підпис до керівників всіх структурних підрозділів підприємства.
Виконавець: начальник відділу кадрів, строк — до 20.11.2015 р..
3. Контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації залишаю за собою.
Директор

Івасюк

Зауважимо, що атестація робочих місць за
умовами праці має проводитися не рідше одного разу на 5 років і її періодичність має встановлюватися підприємством у колективному договорі. Також у разі змін у чинному законодавстві,
а також докорінної зміни умов і характеру праці
з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного
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органу тощо може проводитися позачергова
атестація, проведення якої також регулюється і
оформлюється відповідними розпорядчими документами.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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Додаток

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР»
НАКАЗ
31.01.2016 р.

м. Одеса

№ 37-од

Про результати атестації робочих місць
за умовами праці для призначення права працівникам
на пільгове пенсійне забезпечення,
інші пільги та компенсації,
передбачені чинним законодавством
На підставі розгляду матеріалів, поданих атестаційною комісією за результатами атестації
робочих місць за умовами праці, для визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік робочих місць, робота на яких дає право працівникам на пенсію за
віком на пільгових умовах (додаток 1).
2. Головному інженеру Петрову В. В. і начальнику відділу виробництва Павлову Г. В.
у строк до 15 лютого 2016 р. ознайомити працівників підприємства, перелічених у додатку 2, з результатами атестації під особистий підпис на документах з атестації.
3. Начальнику відділу кадрів Гончарові С. Т. у встановлені строки забезпечити внесення
відповідних записів до особистої справи й трудові книжки про результати атестації робочих
місць відповідним працівникам підприємства, перелічених у додатку 2 до цього наказу.
4. Завідувачу канцелярії Однолько С. А. забезпечити зберігання матеріалів атестації протягом встановленого законодавством строку.
5. Установити додаткову оплату до посадового окладу з 1 лютого 2016 р. працівникам
відповідних структурних підрозділів підприємства відповідно до результатів атестації згідно
з додатком 3 до цього наказу.
6. Начальнику відділу кадрів здійснювати обчислення пільгового стажу за результатами
атестації згідно із роз’ясненнями в листі Міністерства праці та соціальної політики України
«Про порядок обчислення стажу роботи для призначення пільгових пенсій за результатами
атестації робочих місць» від 16 грудня 1999 р. № 01-3/2586-02-6.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Васько М. С..
Директор

Проценко

К. В. Проценко
Додаток 1
до наказу від
31.01.2016 р. № 37-од

Перелік
професій працівників ТОВ «Майстер»,
які мають право на пенсії за віком на пільгових умовах
№
з/п
1.

2.
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Пільгове пенсійне
забезпечення
«Електрозварник
Список № 2
ручного зварювання» Роз. ХХХІІІ
Поз. 3.3.
«Електрогазозварник» Список № 2
Розділ ХХХІІІ
Поз. 3.3.
Найменування професії

Шкідливі фактори на робочому місці
5 факторів ІІІ класу
1-го ступеню відхилення від норм
4 фактора ІІІ класу
1-го ступеню відхилення від норм
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Додаток. Закінчення
3.

«Маляр»

Список № 2
Розділ ХХХІІІ
Поз. 3.3.

1 фактор ІІІ класу
2-го ступеню відхилення від норм
2 фактора ІІІ класу
1-го ступеню відхилення від норм
Додаток 2
до наказу від
31.01.2016 р. № 37-од

Список
працівників, робота яких на відповідних посадах
(за відповідними професіями)
надає право на пенсію за віком на пільгових умовах
№
з/п
Цех № 1
1.
2.
...
Цех № 2
7.
8.
Цех № 3
9.
10.

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (професія) за штатним розписом

Володін Павло Петрович
Соколенко Дмитро Петрович
...

Електрозварник 5 р.
Газоелектрозварник 5 р.
...

Хріпко Сергій Федорович
Сацько Олександр Володимирович

Електрозварник ручного зварювання 4 р.
Електрозварник 4 р.

Павлова Галина Іванівна
Гущіна Галина Олександрівна

Маляр 3 р.
Маляр 3 р.
Додаток № 3
до наказу від
31.01.2016 р. № 37-од

Список
працівників, яким по результатам атестації робочих місць
за умовами праці встановлена додаткова оплата до посадового окладу
та надається додаткова відпустка
№
Прізвище, ім’я, по батькові
з/п
Центральна лабораторія
1. Ігнатова Ольга Валеріївна
2. Герасименко Тетяна Йосипівна
...
...
Технічний відділ
10. Іванов Ігор Петрович
...
...
Дільниця обслуговування систем
17. Лисак Олександр Іванович
18. Степаненко Вікторія Миколаївна
…
...
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Посада за штатним % додаткової Додаткова
розписом
оплати
відпустка
Завідувач
лабораторії
Старший лаборант
...

12 %

5 к. дн.

12 %
...

5 к. дн.
...

Інженер 1 кат.
...

12 %
...

5 к. дн.
...

Начальник дільниці
Пров. інженер
...

12 %
12 %
...

5 к. дн.
5 к. дн.
...
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Потрібні накази у випадку змін
до Класифікатора професій
Час від часу до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) вносяться чергові зміни та доповнення (далі — Зміни до КП),
що, у свою чергу, вимагає і внесення відповідних змін до кадрової документації тих
підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), які мають у своєму штатному розписі професії та посади, що потребують певного коригування у зв’язку із
Змінами до КП. Також така дія знадобиться й у випадку невідповідності КП професій
і посад у штатному розписі певного підприємства, що може бути виявлено під час
внутрішнього чи зовнішнього аудиту кадрової документації або її перевірки уповноваженими на це державними органами. Але потрібне коригування неможливо здійснити без видання відповідних наказів на підприємстві, які можуть певною мірою
різнитися залежно від конкретної ситуації, що виникла внаслідок невідповідності КП
професій і посад у штатному розписі підприємства. Дізнаймося, якими ж можуть
бути ці ситуації та які накази слід видавати у кожній з них, переважно на прикладі
Зміни № 2 до КП (її було затверджено наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) від 18 листопада 2014 р. № 1361 з
набранням чинності з 01.03.2015 р.) — хоча після її видання й було вже затверджено три Зміни до КП, проте саме вона повністю охоплює всі різновиди змін професійних назв робіт, які будуть цікаві роботодавцям та кадровикам усіх підприємств
незалежно від форм власності. До того ж, невідповідності назв посад у штатному
розписі КП, на практиці можуть бути виявлені, як зазначалося вище, і під час аудиту
кадрової документації через досить тривалий час після затвердження відповідних
змін до КП, якщо ці зміни з певних причин своєчасно не були враховані одразу після
їх затвердження.

Правила побудови Змін до КП
Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду
відповідних наказів по підприємству у зв’язку із
Змінами до КП, слід з’ясувати ті правила, за якими розроблюється кожна чергова Зміна до КП,
оскільки залежно від того, яким чином змінюються окремі професійні назви робіт у конкретній Зміні до КП, залежить і зміст відповідних наказів, які, коли виникає така необхідність,
повинні видаватися на окремих підприємствах.
Так, відповідно до Положення про ведення
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державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739-98) (далі — Положення) та ДСТУ 1.10:2005 «Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови,
викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів» кожна Зміна до КП складається з трьох директив: «Скасувати» («С»),
«Змінити» («З»), та «Внести» («В»).
Зокрема, Директивою «С», як правило, анулюються (скасовуються) певні професійні угруповання та/або професійні назви робіт, які ви-
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знано застарілими та такими, що більше не
використовуються на практиці. Разом з тим, не
завжди всі професійні категорії (професійні назви робіт та професійні угруповання), які згадуються у директиві «С», повністю «зникають» з
КП. Деякі з них залишаються у КП, але в подальшому їм надають нові коди, що пов’язано з необхідністю реорганізації класифікаційної структури КП та уточненням (коригуванням) кодів КП
окремих професійних назв робіт. Це забезпечується шляхом подальшого внесення окремих
скасованих категорій до КП за допомогою директиви «В» з новими кодами КП.
Хоча таку процедуру логічно було б здійснити
за допомогою директиви «З», але ця директива
застосовується тільки у випадку зміни назви
професійної категорії, без зміни її коду. Зміна ж
коду КП професійної категорії призводить до
зміни її позиції (тобто місця у класифікаційній
структурі КП), що рівнозначно появі у класифікаційній структурі нової професійної категорії,
і тому для цього випадку директива «З» не застосовується.
Наприклад, Зміною № 2 до КП були, зокрема,
«умовно» скасовані, але насправді залишилися у
КП з новими кодами такі професійні назви робіт
(в дужках зазначено попередній код КП):
— 1475.4 (1475) «Менеджер (управитель) з
маркетингу»;
— 1456 (1456.1) «Менеджер (управитель) ресторану»;
— 3479 (3498) «Фахівець з бібліотечної справи» тощо.
Але бувають і випадки повного скасування
професійних категорій, наприклад, Зміною № 2
до КП були «повністю» скасовані такі професійні
назви робіт:
— 4141 «Мімеографер»;
— 1210.1 «Директор контори».
Аналогічні зміни, але у значно меншому обсязі, були внесені й останньою на сьогодні Зміною № 5 до КП, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 10 серпня 2016 р. № 1328, що
набрав чинності з 15.08.2016 року (детально зі
змістом Зміни № 5 до КП та описом нових для
КП професійних назв робіт ви можете ознайомитися у № 17 (125) газети «Консультант Кадро-
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вика»). Так, Зміною № 5 до КП була скасована
позиція «Державний виконавець» з кодом 3432,
але цією ж Зміною вона була внесена до КП з
іншим кодом — 2429 (тобто фактично професійна категорія залишилася у КП, змінивши
лише код). «Повного» скасування Зміною № 5
до КП зазнала професійна назва роботи «Інструктор з вогневої та фізичної підготовки».
Директивою «З» змінюються назви окремих
професійних категорій переважно у зв’язку із
прагненням зробити відповідні назви зрозумілішими та такими, які більш точно відображають
різні технології, види економічної діяльності,
технічні стандарти, зміни у законодавстві тощо.
В окремих випадках можливо також виявлення
технічних помилок у написанні деяких назв з
подальшою їх заміною на правильні відповідно
до чинних галузевих стандартів або правопису
української мови. Наприклад, Зміною № 2 до
КП у зазначений спосіб були змінені, зокрема,
такі професійні назви робіт:
— 2147.2 «Інженер з буровибухових (вибухових) робіт» — «Інженер з буропідривних (підривних) робіт»;
— 2142.1 «Молодший науковий співробітник
(цивільне будівництво)» — «Молодший науковий співробітник (будівництво)»;
— 4121 «Конторський (офісний) службовець
(бухгалтерія)» — «Офісний службовець (бухгалтерія)».
Зміною № 5 до КП також було змінено з вищевикладених міркувань 10 позицій, приміром:
«Фахівця з протипожежної безпеки» замінив
«Фахівець з пожежної безпеки» (код КП — 3439),
«Інспектора патрульної служби» — «Поліцейський (інспектор) патрульної служби» (код КП —
5162) тощо.
У директиві «В» наводяться ті професійні категорії, які з тих чи інших причин раніше були
відсутні у КП (за винятком зазначених вище
професійних категорій, які були попередньо
скасовані директивою «С» у зв’язку із зміною їхніх кодів). Наприклад, Зміною № 2 до КП були
внесені, зокрема, такі професійні назви робіт:
— 1232 «Директор з управління персоналом»;
— 1232 «Начальник служби»;
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— 2412.2 «Оцінювач професійної кваліфікації».
Більшість позицій, внесених Зміною № 5 до
КП, стосується сфер державної служби та правоохоронної діяльності: «Державний секретар»
(код КП — 1120.1), «Державний кадастровий
реєстратор» (код КП — 2419.3), «Поліцейський
(інспектор) поліції особливого призначення»
(код КП — 5162), «Інструктор (молодший склад
поліції)» (код КП — 5162) тощо. Також Зміною
№ 5 до КП внесено кілька професій у сфері реабілітаційної медицини з кодом 2229.2 («Ерготерапевт», «Фізичний терапевт», «Лікар фізичної
та реабілітаційної медицини») та інформаційних технологій з кодом 2139.2 («Експерт з управління інформаційними технологіями», «Аудитор
інформаційних технологій»).
Далі, на прикладі Зміни № 2 до КП (а тому і
дати у зразках будуть дещо «застарілими», проте правильними з точки зору необхідності видання відповідних наказів з врахуванням вищевказаної дати затвердження Зміни № 2 до
КП), розглянемо окремі специфічні ситуації, що
можуть виникати на підприємстві через невідповідність КП назв професій і посад у штатному
розписі й особливості наказів по підприємству в
зв’язку з такою невідповідністю у кожній окремій ситуації.

Ситуація 1: «Повне» скасування
професійної назви роботи у КП
Під таку ситуацію підпадає, наприклад, згадане вище скасування професійної назви роботи «Мімеографер». У випадку наявності у штатному розписі підприємства такої посади,
відповідним наказом по підприємству вона
має бути виведена із штатного розпису, а замість неї введена доречна споріднена інша
посада з врахуванням конкретних обов’язків
відповідного працівника, наприклад, 4141
«Офісний службовець (копіювання документів)» (код КП — 4141), «Офісний службовець
(фотокопіювання)» (код КП — 4141), «Оператор копіювальних та розмножувальних машин» (код КП — 4112), «Оператор цифрової
розмножувальної машини (різографа, дуплікатора і т. ін.)» (код КП —8251).
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Фактично, у даному випадку йдеться про скорочення штатів (але не чисельності) працівників, а тому, згідно з вимогами ст. 492 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), відповідний працівник має бути попереджений не пізніше ніж за два місяці про майбутнє вивільнення
у зв’язку із скороченням посади «Мімеограф» і
одночасно йому має бути запропоновано переведення на іншу посаду, наприклад, «Оператора
копіювальних та розмножувальних машин».
Отже, за таких обставин на підприємстві має
бути видано: наказ про внесення змін до штатного розпису (Зразок 1), наказ про затвердження та введення в дію належної посадової інструкції (Зразок 2), а також наказ про переведення відповідного працівника на іншу посаду
(Зразок 3). Звісно, наказ про переведення видається лише за умови, коли працівник на це
згоден. У випадку ж відмови працівника від переведення видається наказ про його звільнення
за п. 1 ст. 40 КЗпП (Зразок 4).

Ситуація 2: Професійна назва
роботи скасовується у КП з одним
кодом й одночасно вноситься
з іншим (без зміни відповідного
розділу КП)
Прикладом такої ситуації може бути, зокрема, заміна Зміною № 2 до КП коду 3498 у «Фахівця з бібліотечної справи» на 3479. Оскільки у
цьому випадку найменування посади, її статус
(професійна група «Фахівці»), посадові обов’язки
тощо не змінюються, а тому слід внести лише
відповідні зміни до штатного розпису підприємства у частині заміни одного коду КП для відповідної посади на інший. При цьому також не відбуваються зміни в організації виробництва і
праці (тобто для організації виробництва і праці
використовуються ті самі професії і посади, що і
раніше), а тому про це немає потреби писати у
констатуючій частині наказу (Зразок 5).
Оскільки така зміна коду КП фактично носить
технічний характер і це не змінює обов’язків
працівника, його статус тощо, а також у зв’язку
з тим, що код КП жодним чином не відбивається
у документах працівника (не вказується в його
трудовій книжці) — немає потреби попереджати
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
25.12.2014 р.

м. Київ

№ 32-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку із затвердженням наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18.11.2014 р. № 1361 Зміни № 2 до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», яка набуває чинності з 01.03.2015 р., скасуванням Зміною № 2
певний професій, які застосовувалися на підприємстві, що обумовлює і необхідність певних
змін в організації виробництва та праці на підприємстві, а також з метою забезпечення відповідності назв посад і професій у штатному розписі підприємства Класифікатору професій,
НАКАЗУЮ:
1. Вивести з 1 березня 2015 р. із штатного розпису підприємства одну штатну одиницю
посади «Мімеографер» (код КП — 4141).
2. Ввести з 1 березня 2015 р. до штатного розпису одну штатну одиницю посади «Оператор копіювальних та розмножувальних машин» (код КП — 4141) з посадовим окладом
3 500 грн на місяць.
3. Начальнику відділу кадрів О. О. Івашку до 30 грудня 2014 р. у встановленому порядку:
3.1. розробити та подати на затвердження проект посадової інструкції «Оператор копіювальних та розмножувальних машин»;
3.2. попередити відповідного працівника про скорочення штатів підприємства та запропонувати йому переведення на іншу посаду.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Коваленко

В. І. Коваленко

З наказом ознайомлений:
26.12.2014 р.

Івашко

О. О. Івашко

Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
30.12.2014 р.

м. Київ

№ 38-од

Про затвердження
та введення в дію
посадової інструкції
«Оператора копіювальних та
розмножувальних машин»
У зв’язку із внесенням до штатного розпису підприємства посади «Оператора копіювальних та розмножувальних машин»,
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Зразок 2. Закінчення

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 березня 2015 р. посадову інструкцію «Оператора копіювальних та розмножувальних машин», що додається.
2. Начальнику відділу кадрів О. О. Івашку до 1 березня 2015 р. у встановленому порядку
ознайомити під підпис із зазначеною інструкцією відповідних працівників.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток: проект посадової інструкції «Оператора копіювальних та розмножувальних машин».
Директор

Коваленко

З наказом ознайомлений:
30.12.2014 р.

Івашко

В. І. Коваленко

О. О. Івашко

Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
25.02.2015 р.

м. Київ

№ 39-п

Про переведення
Іванова В. В.
ПЕРЕВЕСТИ:
ІВАНОВА Володимира Володимировича, мімеографера, постійно, за його згодою, на посаду оператора копіювальних та розмножувальних машин з 1 березня 2015 р. з посадовим
окладом 3 500 грн на місяць.
Підстава: заява Іванова В. В. від 30.12.2014 р.. .
Директор
З наказом ознайомлений:
25.02.2015 р.

працівника про зміну коду КП його посади або
переводити його на нову посаду, і, відповідно,
видавати будь-які кадрові накази.

Ситуація 3: Професійна назва роботи
скасовується у КП з одним кодом
й одночасно вноситься з іншим
(зі зміною відповідного розділу КП)
44

Коваленко

Іванов

В. І. Коваленко

В. В. Іванов

Оскільки у Зміні № 2 до КП вдалого прикладу
зазначеної ситуації немає (хоча нею, приміром,
і було код 1221.2 у «Помічника лісничого» змінено на 3436.2, але надалі попередній код повернено), то звернемося до Зміни № 3 до КП (її
було затверджено наказом Мінекономрозвитку
від 2 вересня 2015 р. з набранням чинності з
01.10.2015 р.). Так, Зміною № 3 до КП код 1221.2
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Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
25.02.2015 р.

м. Київ

№ 39-п

Про звільнення
Іванова В. В.
ЗВІЛЬНИТИ:
ІВАНОВА Володимира Володимировича, мімеографера, 27 лютого 2015 р. у зв’язку зі
скороченням штату за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.
Бухгалтерії провести з Івановим В. В. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Наказ від 25.12.2014 р. № 32-од.
2. Письмове попередження про вивільнення від 26.12.2014 р..
3. Відмова Іванова В. В. від переведення на іншу посаду від 26.12.2014 р..
4. Згода профспілкового комітету (протокол № 18 від 16.02.2015 р.).
Директор
З наказом ознайомлений:
25.02.2015 р.

Коваленко

Іванов

В. І. Коваленко

В. В. Іванов

Зразок 5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
НАКАЗ
25.12.2014 р.

м. Київ

№ 33-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку із затвердженням наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18.11.2014 р. № 1361 Зміни № 2 до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», яка набуває чинності з 01.03.2015 р., та з метою забезпечення
відповідності назв посад і професій, а також їх кодів у штатному розписі підприємства Класифікатору професій,
НАКАЗУЮ:
Внести з 1 березня 2015 р. такі зміни до штатного розпису підприємства: для посади
«Фахівець з бібліотечної справі» у графі «код КП» цифри 3498 замінити на 3479.
Директор
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професійної назви роботи «Майстер лісу» було
змінено на 3213. У цьому випадку зміна першого
розділу КП на третій означає і зміну статусу працівника або його професійної групи з «Керівники» на «Фахівці». Це, у свою чергу, обумовлює і
відповідну зміну посадової інструкції працівника,
приміром, зміну в ній кваліфікаційних вимог (для
керівників вони, як правило, підвищені у порівнянні з фахівцями), керівних повноважень, обсягу відповідальності тощо. Тобто у цьому разі
фактично йдеться про зміни в організації виробництва та праці (посада «Майстер лісу» у системі
організації виробництва і праці на підприємстві
вже не пов’язана з керівними повноваженнями)
і відповідну зміну істотних умов праці.
У цій ситуації слід видати наказ по підприємству про внесення відповідних змін до штатного
розпису підприємства у частині зміни коду посади «Майстер лісу» (за аналогією зі Зразком 5).
Також потрібно видати й наказ про внесення
відповідних змін до посадової інструкції «Майстра лісу» або про затвердження для нього нової
посадової інструкції (вже без керівних повноважень та з іншими кваліфікаційними вимогами (за прикладом, наведеним у Зразку 2). Якщо
ж керівні повноваження необхідно зберегти для
відповідного працівника, то слід видати наказ
про внесення змін до штатного розпису у частині виведення із штатного розпису посади «Майстра лісу» та введення замість неї іншої спорідненої посади з керівними повноваженнями (за
аналогією зі Зразком 1), наприклад, «Заступник
лісничого» (похідна назва посади від професійної назви роботи «Лісничий» (код КП — 1221.2)
відповідно до Примітки 1 Додатку В до КП).
У таких випадках необхідне відповідне повідомлення (ч. 3 ст. 32 КЗпП) або попередження
(ст. 492 КЗпП) працівника не менше ніж за два
місяці, а у разі його незгоди із змінами до посадової інструкції — звільнення за п. 6 ст. 36
КЗпП у першому випадку або у разі незгоди з переведенням на іншу посаду — за п.1 ст. 40 КЗпП
у другому.
Якщо ж працівник згоден на переведення на
іншу роботу, він подає відповідну заяву, на підставі якої видається наказ про переведення (за
прикладом, наведеним у Зразку 3).
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Ситуація 4: Професійна назва
роботи змінюється на іншу
із збереженням коду КП
У цій ситуації Зміною № 2 до КП, наприклад,
«Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» (на практиці «Конторський службовець
(бухгалтерія)») змінюється на «Офісний службовець (бухгалтерія)» (код КП 4121 залишився незмінним). У цьому випадку посадові обов’язки,
права, відповідальність, заробітна плата тощо у
відповідного працівника не змінюються, тому
деякі фахівці з кадрової справи вважають, що
працівник продовжує працювати на тій самій
посаді (хоча і під іншою назвою), в тих самих
умовах, і тому його згода або повідомлення за
два місяці не потрібні (достатньо просто внести
відповідні зміни до штатного розпису і трудової
книжки у частині зміни найменування посади).
Але якщо уважно прочитати ч. 3 ст. 32 КЗпП, то
можна побачити, що навіть проста зміна «найменування посади» (навіть без зміни посадових
обов’язків, про які законодавець у цій статті зовсім не згадує) вважається зміною істотних
умов праці, і відповідно потребує повідомлення
працівника про це не пізніше ніж за два місяці.
Крім того, згідно з п. 6 Загальних положень
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), які були затверджені разом з Випуском 1 «Професії, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336, у разі зміни назви підприємства, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни. Разом з
цим згідно з цим же пунктом 6, зміни та доповнення до посадової інструкції можуть бути внесені на підставі наказу керівника підприємства
лише за згодою працівника. При цьому у Загальних положеннях не виокремлюються будь-які
зміни до посадової інструкції, які не потребують
згоди працівника.
Таким чином, у цій ситуації «простої» зміни
найменування посади для уникнення можливих
трудових спорів з деякими «конфліктними» працівниками, доцільно також повідомити такого
працівника за два місяці та отримати від нього
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письмову згоду на продовження роботи на посаді із зміненим найменуванням. При цьому для
«заохочення» працівника до надання такої згоди, роботодавець може посилатися на ч. 4 ст. 32
КЗпП, відповідно до якої працівник може бути
звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП, якщо він не погоджується працювати в нових умовах.
Отже, у цьому випадку видається тільки наказ про внесення змін до штатного розпису (див.
Зразок 5) — у графі «найменування посади/професії» штатного розпису назва «Конторський
службовець (бухгалтерія)» змінюється на «Офісний службовець (бухгалтерія)», та наказ про
внесення аналогічних змін до посадової інструкції «Конторського службовця (бухгалтерія)» у
частині зміни назви посади. Видавати наказ про
переведення працівника на іншу роботу не потрібно.

Ситуація 5: До КП вноситься нова
«вузькоспеціалізована» професійна
назва роботи, яка до цього
не мала у ньому аналогів
Прикладом цієї ситуації може бути внесення
Зміною № 2 до КП «Оцінювача професійної кваліфікації» з кодом КП 2412.2. Якщо раніше на
певному підприємстві один з працівників його
служби з управління персоналом спеціалізувався
на оцінюванні професійної кваліфікації, наприклад, у кандидатів на вакантні посади або працівників підприємства після їх виробничого навчання (у ході кваліфікаційної атестації), але
при цьому працював на більш «узагальненій»
посаді (приміром, «Інженера з підготовки кадрів»), то після затвердження Зміни № 2 було б
доречним змінити його посаду. У цьому випадку, оскільки після затвердження Зміни № 2 у КП
окремо передбачені обидві професійні назви роботи (2412.2 «Інженер з підготовки кадрів» і
2412.2 «Оцінювач професійної кваліфікації»), у
штатному розписі підприємства слід змінити не
найменування посади «Інженер з підготовки кадрів» на «Оцінювача професійної кваліфікації»,
а вивести (скоротити) із штатного розпису першу посаду та ввести другу (за прикладом, наведеним у Зразку 1). Також слід розробити та затвердити нову посадову інструкцію для другої
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посади (за аналогією зі Зразком 2) та перевести
працівника за його згодою з першої посади на
другу (за прикладом, наведеним у Зразку 3).

Ситуація 6: До КП вноситься нова
«узагальнена» професійна назва
роботи, яка дає можливість за
допомогою Примітки 2 Додатку В
до КП утворювати спеціалізовані
назви посад
Прикладом цієї ситуації може бути внесення
Зміною № 2 до КП узагальненої професійної назви роботи «Менеджера (управителя)» з кодом
КП 1499. Якщо на підприємстві раніше була
окрема служба (група працівників), яка спеціалізувалася, наприклад, на підтримці клієнтів, то
за відсутності раніше у КП «вузькоспеціалізованої» професійної назви роботи для керівника
такої групи, її міг очолити, приміром, «Менеджер (управитель) із збуту» або «Менеджер
(управитель) з маркетингу». Після затвердження Зміни № 2 з’явилася можливість утворити за
допомогою Примітки 2 Додатку В до КП від узагальненої професійної назви роботи «Менеджер
(управитель)» «розширену» (уточнюючу) назву
посади «Менеджер з підтримки клієнтів». У цьому випадку слід видати накази про внесення
змін до штатного розпису підприємства у частині виведення зі штатного розпису посади «Менеджера з маркетингу» та введення до нього посади «Менеджера з підтримки клієнтів» (за прикладом, наведеним у Зразку 1), про затвердження посадової інструкції для «Менеджера з підтримки клієнтів» (за аналогією зі Зразком 2) та
про переведення працівника на посаду «Менеджера з підтримки клієнтів» (за прикладом, наведеним у Зразку 3).
Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б додати кілька слів про ситуацією, що склалася
останнім часом із розробкою та затвердженням
нових Змін до КП. На жаль, у зв’язку із фактичним припиненням діяльності ДУ НДІ соціальнотрудових відносин Міністерства соціальної політики України (м. Луганськ), який згідно з Положенням про ведення державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ
3739-98) відповідає за ведення та удосконалення
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КП і який мав відповідних досвідчених фахівців
з різноманітних напрямів діяльності у сфері
професійної класифікації, процедура розробки і
затвердження останніх змін до КП фактично відбувається за «спрощеною процедурою», що значно позначається на якості відповідної роботи.
Внаслідок зазначеного, наприклад, останні
три Зміни до КП були розроблені й затверджені
таким чином, що між датою їх затвердження і
датою набуття ними чинності був «розрив» менше одного місяця (і навіть ще менший — між
фактичною датою опублікування Змін та набуття ними чинності):
— Зміна № 3: затверджена наказом Мінекономрозвитку від 2 вересня 2015 р. № 1084, набрала чинності з 01.10.2015 року;
— Зміна № 4: затверджена наказом Мінекономрозвитку від 4 березня 2016 р. № 394, набрала чинності з 01.04.2016 року;
— Зміна № 5 — затверджена наказом Мінекономрозвитку від 10 серпня 2016 р. № 1328, набрала чинності з 15.08.2016 року.
У той же час, як видно зі статті, у багатьох ситуаціях після затвердження Змін до КП на практиці потрібно попереджати (повідомляти) відповідних працівників згідно із законодавством про
зміни найменувань їхніх посад, внесення змін до
відповідних посадових інструкцій або скорочення штату та переведення на іншу посаду (роботу). Саме тому в попередніх Змінах до КП, як
правило, «розрив» між датою затвердження і датою набуття чинності був не менше двох місяців
(наприклад, між затвердженням та набуттям
чинності Зміни № 2 до КП минуло понад три місяці), що надавало роботодавцям можливість
для своєчасної і якісної розробки усіх необхідних
документів на підприємстві та виконання відповідних процедур у зв’язку із Змінами до КП.

А от невеликий розрив в останніх трьох Змінах до КП міг призводити до таких правових колізій, коли з одного боку роботодавець мав привести у відповідність до КП свій штатний розпис
протягом строку менш ніж за один місяць, а з
іншого боку — змінити назву посади у трудовому договорі відповідного працівника або його
посадову інструкцію без згоди працівника роботодавець міг тільки через два місяця після його
повідомлення (попередження).
Така колізія на практиці переважно вирішується шляхом надання згоди працівника на
перейменування своєї посади достроково (раніше двох місяців). Також деякі роботодавці взагалі не отримують на це згоди працівника, бо,
зазвичай, у таких ситуаціях працівник не дуже
переймається зміною назви своєї посади. Але
бувають випадки, коли працівнику з тих або інших причин може не сподобатися нове найменування його посади і він «принципово» не погодиться на таке перейменування. Це може
поставити роботодавця перед вибором: або змінювати назву посади працівника достроково і
таким чином фактично порушувати його права
(що може у деяких випадках призвести до трудового спору та судової тяганини), або не порушувати права працівника, але замість цього
«тимчасово» порушити вимоги КП, що може
призвести до непорозумінь з деякими контролюючими органами, якщо вони саме у цей час
згідно з їхніми повноваженнями почнуть перевіряти чинну кадрову документацію (зокрема
штатний розпис, записи до трудових книжок)
на підприємстві.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
РЕКЛАМА
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Літературні норми
в оформленні документів
Діловий документ завжди вимагає знання й дотримання усіх вимог щодо його укладання. Зокрема, мова піде про граматичну складову при складанні документів.
У попередніх номерах нашої газети ми більше звертали увагу на добір потрібних
слів, правильне їх тлумачення як в усному, так і писемному мовленні, виявляли русизми, суржикові конструкції, які часто вживаємо, й шукали правильні відповідники.
Наразі ж ми зосередимося на деяких літературних нормах, про які слід знати, аби
враховувати в процесі роботи над будь-яким документом, зокрема й наказом чи розпорядженням.

Граматичні форми слів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі
відповідної граматичної форми — відмінок, рід,
число і таке інше.
Найчастіше виникає сумнів щодо використання роду іменників, коли це стосується назви
осіб за професією (посадою), званням і вони
утворюють паралельні форми чоловічого і жіночого роду. Наприклад: учитель — учителька,
касир — касирка, лаборант — лаборантка, лікар — лікарка, працівник — працівниця, викладач — викладачка. Але основними, офіційними
назвами посад, професій і звань служать іменники чоловічого роду (секретар, лаборант, диспетчер), тому в ділових паперах слід вживати
саме їх. Залежні слова від найменування професій узгоджуються у формі чоловічого роду.
Наприклад: старший викладач Світлана Дмитрівна; касир Марія Семенівна; лаборант інституту Оксана Вікторівна; науковий співробітник Ольга Семенівна; головний прокурор Лідія
Іванівна.
Коли ж після таких сполук на позначення жіночого роду стоїть дієслово, то воно узгоджується
з прізвищем і вживається у формі жіночого роду.
Наприклад: Старший викладач Г. І. Гаєвська відповідала на наші запитання. Головний лікар
Л. І. Ткаченко наголосила на цих рядках наказу
директора.
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Зверніть увагу, що у ділових документах не
вживають узгодження на кшталт: наша голова
наказала, старша інженер поїхала, головна лікар порадила.
Серед переліку норм і правил щодо оформлення ділових паперів, зазвичай, рекомендують офіційні назви посад, які є іменниками
II відміни чоловічого роду вживати із закінченням -у в давальному відмінку (закінчення -ові
переважно вживається в художньому та розмовному стилях). Наприклад: директору, ректору, міністру (директорові, ректорові, міністрові у художньому та розмовному стилях).
Хоча дехто з мовознавців не загострює на цьому увагу і пропонують вживати обидва закінчення.
До слова про закінчення, зауважимо, що багато помилок припадає і на вживання родового
відмінка однини іменників чоловічого роду, де
одні закінчуються на -а, -я (документа, акта),
інші на -у, -ю (протоколу, принципу, факту).
У випадках сумніву, слід звернутися до словника.
До найпоширеніших відхилень від правил відноситься вживання дієприкметникових та прикметникових форм. Зокрема, замість активних
дієприкметників та прикметникових форм на
-уч(ий), -юч(ий), функціонування яких в українській літературній мові обмежене, потрібно використовувати:
а) описові конструкції з який або що:
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російською
проживающий по адресу
собирающий налоги
влияющий на развитие

українською
що (який) проживає за адресою
що (який) збирає податки
що (який) впливає на розвиток

б) віддієслівні іменники на -ач, -ник:
російською
заведующий отделом
командующий армией
нападаючий

українською
завідувач відділу
командувач армії
нападник

в) прикметники:
російською
следующее решение
следующий месяц
вышестоящая организация
текущий ремонт

українською
таке рішення
наступний місяць
вища організація
поточний ремонт

Синтаксис ділового мовлення
В одній з подібних статей попередніх номерів
газети зазначалося, що в ділових паперах застосовуються речення, які мають різноманітну будову: прості та складні, повні й неповні. Але все
ж таки перевага надається простим структурам
з прямим порядком слів у реченні (підмет, присудок, другорядні члени речення), наприклад,
Асоціація використовує кредитні кошти. Прості
речення (одна граматична основа) можуть ускладнюватися за рахунок:
— вставних слів і словосполучень, які упорядковують виклад (отже, по-перше, з одного боку),
деталізують інформацію (зокрема, наприклад, а
саме) чи пом’якшують відмову (на жаль), їх
ставлять на початку речення;
— дієприкметникових та дієприслівникових
зворотів (названий далі, виконаний достроково,
враховуючи Ваші пропозиції, відповівши на запит);
— перелік однорідних членів речення (подавати заяви, укладати угоди, одержувати майно).
Важливою ознакою синтаксису ділових паперів є часте й типове використання інфінітивних
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речень. Найбільша їхня кількість помічена у постановах, наказах, інструктивно-методичних
листах, наприклад, розробити інструкцію про
порядок використання коштів (наказ).
Неозначену форму дієслова вживають також
як частину складеного присудка: прошу вжити
сурових заходів, пропонуємо продовжити термін,
докладати зусиль, підбивати підсумки інше.
Дуже поширеними в документах є пасивні
структури (справу передано, факти встановлено), які використовують для того, аби наголосити на дії, а не на суб’єкті дії, а разом з тим, щоб
уникнути категоричності.
Типовою ознакою ділового стилю є використання віддієслівних іменників. Віддієслівні іменники забезпечують однозначність, узагальненість
змісту і надають офіційності: надходження матеріалів, заощадження коштів, перевірка якості.
Такі іменники дають загальне уявлення про дію.
Також важливим є правильне розставляння
пунктуаційних знаків (тут згадується випадок з
відомої усім казки: «Стратити не можна помилувати», коли від однієї коми залежить доля людини).

Написання й відмінювання
чоловічих та жіночих
імен по батькові
Крім імені та прізвища, майже кожна людина
в нашій країні має ім’я по батькові.
Чоловічі й жіночі імена по батькові творяться
від чоловічих імен.
У чоловічих іменах по батькові пишеться:
1) суфікс -ович, якщо ім’я відмінюється за
твердою чи мішаною групою або закінчується
на -р: Іванович, Семенович, Дорошович, Артурович;
2) суфікс -йович (-ьович), якщо ім’я відмінюється за м’якою групою: Сергійович, Олексійович, Васильович.
У жіночих іменах по батькові вживається суфікс -івн(а) -ївн(а): Антонівна, Петрівна,
Миколаївна, Андріївна, Василівна.
Паралельні форми по батькові утворюються
від імені Яків — Якович, Яківна і рідше — Яковлевич, Яковлівна. Від імен Хома, Сава, Кузьма чоловічі імена по батькові утворюються за
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допомогою суфікса -ич, рідше -ович: Хомич, Савич,
Кузьмич і Хомович, Савович, Кузьмович. Жіночі —
із суфіксом -івн-: Хомівна, Савівна, Кузьмівна. Від
імені Ілля форми по батькові — Ілліч, Іллівна.

Імена по батькові завжди відмінюються як
іменники відповідної відміни: чоловічі — як іменники II відміни, жіночі — як іменники І відміни
(див. Таблиці 1, 2).
Таблиця 1

Відмінок
називний
родовий
давальний
знахідний
орудний
місцевий
кличний

Чоловічі імена по батькові
Іван Павлович
(Васильович, Андрійович, Ілліч)
Івана Павловича
(Васильовича, Андрійовича, Ілліча)
Іванові Павловичу
(Васильовичу, Андрійовичу, Іллічу)
Івана Павловича
(Васильовича, Андрійовича, Ілліча)
Іваном Павловичем
(Васильовичем, Андрійовичем, Іллічем)*
(при) Іванові Павловичу
(Васильовичу, Андрійовичу, Іллічу)
Іване Павловичу
(Васильовичу, Андрійовичу, Іллічу)

Жіночі імена по батькові
Оксана Павлівна
(Василівна, Андріївна, Іллівна)
Оксани Павлівни
(Василівни, Андріївни, Іллівни)
Оксані Павлівні
(Василівні, Андріївні, Іллівні)
Оксану Павлівну
(Василівну, Андріївну, Іллівну)
Оксаною Павлівною
(Василівною, Андріївною, Іллівною)
(при) Оксані Павлівні
(Василівні, Андріївні, Іллівні)
Оксано Павлівно
(Василівно, Андріївно, Іллівно)

*Зверніть увагу, що в орудному відмінку чоловічі імена по батькові завжди мають закінчення -ем: Петровичем (а не
Петровичом).

Таблиця 2
Чоловічі
суфікси -ович, -йович (-ьович), -ич (-іч)
Іван — Іванович
Павло — Павлович
Василь — Васильович
Аркадій — Аркадійович
Хома — Хомич
Ілля — Ілліч
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Жіночі
суфікси -івн(а), -ївн(а)
Іван — Іванівна
Павло — Павлівна
Василь — Василівна
Аркадій — Аркадіївна
Ілля — Іллівна
Хома — Хомівна
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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.

