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«Зворотний зв‘язок»:
На місце основної працівниці, яка
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договором, але й вона збирається йти
у «декретну» відпустку. Як видати наказ про прийняття на роботу бухгалтером вже третьої працівниці?
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Перенесення робочих днів
та праця у свята
Майже кожен рік декілька робочих днів масово стають для працівників вихідними з
подальшим «відпрацюванням» — адже зрозуміло, що у разі, якщо святковий день
припадає, наприклад, на четвер, не має сенсу примушувати працівників виходити на
роботу в п’ятницю, оскільки і робота навряд чи буде продуктивною після святкового
дня й в очікуванні вихідних, і для вдалого відзначення свята буде краще, якщо наступного дня не потрібно буде виходити на роботу. Отож, цілком закономірно, що
за таких обставин більшість роботодавців надають своїм працівникам можливість
відпочити декілька днів поспіль шляхом перенесення робочого дня на один з вихідних. Отож, наразі дізнаймося, які саме робочі дні Уряд рекомендує нам перенести
у поточному році, як це документально оформити, а також як компенсувати роботу
у святкові дні тим працівникам, які внаслідок необхідності безперервного обслуговування населення чи технологічних особливостей виробництва, не можуть припинити свою роботу навіть у свята.

Рекомендації Уряду
Насамперед, згадаємо, що вихідними днями
вважаються дні щотижневого відпочинку (як
правило, ними є субота та неділя), а до святкових та неробочих належать дні свят, перелік
яких міститься у ст. 73 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Так, відповідно до
згаданої правової норми, святковими та неробочими днями у 2016 році є:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 1 травня — Пасха (Великдень);
— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
— 9 травня — День Перемоги;
— 19 червня — Трійця;
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
У випадку, коли святковий або неробочий
день збігається з вихідним днем, вихідний
день переноситься на наступний після святкового або неробочого (ч. 3 ст. 67 КЗпП).
Зверніть увагу, що у поточному році на
1 травня припадають два свята — День міжна-
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родної солідарності трудящих і Великдень. Але
згідно з листом Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості
робочого часу на 2016 рік» від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13 перенесенню підлягатиме
один день. Звісно, лист не є нормативноправовим актом, проте у законодавстві відсутні
положення, які б врегульовували саме зазначену
ситуацію, а положення ч. 3 ст. 67 КЗпП не суперечать позиції, викладеній у зазначеному листі.
Вказане перенесення вихідного дня, з яким
збігається святковий чи неробочий день, відбувається автоматично й видання жодних наказів
чи розпоряджень роботодавця для цього не потребує. Натомість, у разі, коли між «святковим»
четвергом і вихідними потрапляє «робоча»
п’ятниця (чи між вихідними і «святковим» вівторком — «робочий» понеділок) доцільним є перенесення таких робочих днів, що заважають відпочинку, на інші вихідні, але це має бути оформлено
завчасно виданим наказом роботодавця. Але спочатку дізнаймося, які саме робочі дні Уряд рекомендує нам перенести у поточному році.
Так, з метою створення сприятливих умов для
святкування 7 січня — Різдва Христового, 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 черв-
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ня — Дня Конституції України, Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про
перенесення робочих днів у 2016 році» від
11 листопада 2015 р. № 1155-р.
Цим розпорядженням Уряд рекомендував керівникам підприємств перенести у порядку та
на умовах, встановлених законодавством, у
2016 році для працівників, яким установлено
п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, робочі дні з:
— п’ятниці, 8 січня, — на суботу, 16 січня;
— понеділка, 7 березня, — на суботу, 12 березня;
— понеділка, 27 червня, — на суботу, 2 липня.
Зверніть увагу, що рекомендації Уряду щодо
перенесення робочих днів не стосуються підприємств із безперервним графіком роботи та
з шестиденним робочим тижнем. Окрім того, і для
підприємств з п’ятиденним робочим тижнем надана пропозиція перенесення робочих днів є лише
рекомендацією, яка може бути як використана роботодавцями, так і ні — керівники підприємств
вправі вирішувати це питання на власний розсуд.

Правила оформлення
Хоча, як вже було зазначено, рекомендації Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих
днів і не обов’язкові для застосування, проте їх використання таки є доцільним. Але, згідно з ч. 5
ст. 67 КЗпП, роботодавець у разі застосування
рекомендації Уряду не пізніше ніж за два місяці
має видати наказ про перенесення робочих і
вихідних днів на підприємстві, погоджений із
виборним органом первинної профспілкової
організації.
Крім того, зміна режиму роботи тягне за собою зміну істотних умов праці, що, у свою чергу,
зобов’язує роботодавця в разі використання рекомендацій Кабінету Міністрів України, дотримуватись двомісячного строку попередження
(ч. 3 ст. 32 КЗпП).
Згадані вимоги законодавства можуть бути
дотримані шляхом завчасного видання наказу
про перенесення робочих днів (Зразок 1), з яким
мають бути ознайомлені всі працівники (незалежно від форми працевлаштування — основний працівник чи сумісник), не пізніше, ніж за
два місяці до фактичного перенесення.
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Зверніть увагу, що дні, які підлягають перенесенню, табелюються як вихідні, а дні, на які вони
перенесені згідно з наказом роботодавця — як
робочі. Тому, якщо підприємство перенесе робочі дні згідно з наведеним зразком наказу, то
7 березня та 27 червня 2016 року вважатимуться
вихідними, а 12 березня та 2 липня 2016 року —
робочими.

Робота у вихідні та святкові дні
За загальним правилом, залучати працівників до
роботи у вихідні дні, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіком роботи
підприємства, графіком змінності тощо, а також у
святкові і неробочі дні забороняється. Проте у виняткових випадках робота у вихідні та святкові і неробочі дні все ж таки допускається, але лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації підприємства. Щоправда, для залучення
до роботи державних службовців наявність такої
згоди не потрібна — адже відповідно до ч. 2 ст. 20
Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ, для виконання невідкладної
і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника органу, в
якому вони працюють, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні (за ч. 4 ст. 56 нового
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIІІ ( його текст ви можете
знайти у вкладці з нормативно-правовими
актами поточного та наступних номерах газети
«Консультант Кадровика») керівник вже зобов’язаний повідомити виборний орган первинної
профспілкової організації, але саме повідомити,
а не отримати його згоду на залучення у вихідні
чи святкові дні держслужбовців до роботи).
Винятковими ж випадками, коли відповідно
до ч. 2 ст. 71 та ч. 3 ст. 73 КЗпП залучення окремих
працівників до роботи у вихідні та святкові і
неробочі дні є можливим, визнаються обставини,
пов’язані з необхідністю:
— відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
— відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, загибелі або
псування майна;
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОКТАВІЯ»
НАКАЗ
05.01.2016 р.

м. Київ

№ 4-од

Про перенесення
робочих днів
З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу, з урахуванням рекомендацій Кабміну (розпорядження КМУ «Про перенесення
робочих днів у 2016 році» від 11 листопада 2015 р. № 1155-р), ст. 67 КЗпП України і за погодженням із профспілковим комітетом підприємства (протокол від 5 січня 2016 р. № 1),
НАКАЗУЮ:
1. Перенести робочі дні з:
понеділка, 7 березня — на суботу, 12 березня;
понеділка, 27 червня — на суботу, 2 липня.
2. Начальнику відділу кадрів Глинчуку О. І. та головному бухгалтеру Волошиній М. В. проконтролювати здійснення табелювання, надання відпусток, проведення оплати праці та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам згідно зі зміненим графіком.
3. Начальнику відділу кадрів Глинчуку О. І. ознайомити з цим наказом всіх працівників ТОВ
«Октавія».
Директор

Сидорчук

С. П. Сидорчук

З наказом ознайомлені:
05.01.2016 р.
05.01.2016 р.

Глинчук
Волошина

О. І. Глинчук
М. В. Волошина

— виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких
залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
— виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
Цей перелік виняткових випадків є вичерпним і
розширювальному тлумаченню не підлягає. За
наявності вищевказаних обставин можуть бути
залучені до роботи у вихідні та святкові і неробочі
дні працівники будь-яких підприємств. Що ж
стосується безперервно діючих підприємств, то
вихідні дні їх працівникам надаються в різні дні
тижня почергово згідно з графіком змінності
(отже, до роботи саме у їх вихідний працівники
таких підприємств також можуть бути залучені
лише у вищевказаних виняткових випадках).
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Також необхідно зважати на те, що деякі
категорії працівників забороняється залучати
до роботи у вихідні та святкові і неробочі дні за
будь-яких обставин.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: залучати до роботи у вихідні дні вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП), а також працівників молодше вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП).

Залучення працівників до роботи у вихідні та
святкові і неробочі дні провадиться за наказом
роботодавця (Зразок 2), але якщо роботу конкретного працівника у певні святкові та неробочі дні завчасно визначено графіком змінності,
то окремого наказу щодо його залучення до роботи в цей день роботодавцеві видавати не потрібно.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИК»
НАКАЗ
22.01.2016 р.

м. Київ

№ 14-од

Про залучення до роботи
у вихідний день
Для негайного усунення наслідків виробничої аварії (пошкодження електрокабеля), за
дозволом профспілкового комітету підприємства та керуючись чинним законодавством
(ст. 71 КЗпП України),
НАКАЗУЮ:
СЕРГІЄНКА Миколу Івановича, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, залучити до роботи у вихідний день 23 січня 2016 року.
Компенсувати роботу Сергієнка М. І. у вихідний день відповідно до ст. 72 КЗпП України
шляхом надання іншого дня відпочинку 25 січня 2016 року.
Підстави: 1. Доповідна записка старшого майстра виробничої дільниці № 2 Горохова П. С.
від 22.01.2016 р..
2. Дозвіл профкому на залучення Сергієнка М. І. до роботи у вихідний день
(протокол від 22.01.2016 р. № 4).
3. Заява Сергієнка М. І. про компенсацію за роботу у вихідний день від 22.01.2016 р..
Директор

Кравченко

О. М. Кравченко

З наказом ознайомлений:
22.01.2016 р.

Сергієнко

М. І. Сергієнко

Компенсація за роботу
Згідно зі ст. 72 КЗпП робота у вихідний день
може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Також у подвійному розмірі оплачується і робота у святкові та неробочі
дні. Здійснюється це за правилами ст. 107 КЗпП,
за якими відрядники мають отримати оплату за
подвійними відрядними розцінками; працівники, праця яких оплачується за годинними або
денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки; а працівники, яким виплачується місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу,
якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу,
i в розмірі подвійної годинної або денної ставки
зверх окладу, якщо робота провадилася понад
місячну норму. Зверніть увагу, що оплата у зазначеному розмірі провадиться тільки за години, які фактично були відпрацьовані у святковий
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i неробочий чи вихідний день (адже згідно з ч. 2
ст. 72 КЗпП оплата за роботу у вихідний день теж
обчислюється за правилами ст. 107 КЗпП). Цей
порядок оплати праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні поширюється і на працівників з ненормованим робочим днем.
На бажання працівника, який працював у
святковий i неробочий день, йому може бути
наданий інший день відпочинку. Але у такому
випадку працівник повинен обов’язково узгоджувати це питання з роботодавцем, оскільки
законодавство передбачає лише таку можливість
(а не обов’язок роботодавця). Крім того, навіть
якщо роботодавець і не заперечуватиме проти
надання працівникові іншого дня відпочинку, з
ним ще необхідно узгодити, в який саме день
працівник може ним скористатися.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Звітність відділу кадрів
у лютому 2016
Доступ до необхідного обсягу достовірної, актуальної і у належний спосіб систематизованої інформації є неодмінною передумовою для провадження будь-якої планомірної діяльності. Це пояснює величезне значення статистики у сучасному світі.
При чому чим складнішою є соціальна структура, що постає як об’єкт інформаційного забезпечення, тим важливішими для забезпечення її функціонування є повнота і якість статистичного матеріалу. Тому слід з розумінням поставитися до факту
покладання державою на юридичних осіб загального обов’язку щодо періодичного
подання низки звітів до органів державної статистики. Разом з тим, зміни у всіх
сферах життєдіяльності суспільства, а також численні новації, що з’являються у
законодавстві, зумовлюють внесення змін і до окремих форм статистичної звітності, чимало з яких доведеться враховувати кадровикам вже при підготовці звітів, які
слід буде подати у лютому поточного року.

Види звітів
Згідно із Законом України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ, юридичні особи всіх форм власності та їхні відокремлені підрозділи є респондентами державних
статистичних спостережень і зобов’язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної
статистики достовірну інформацію, у тому числі
з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського

обліку. Так, у лютому 2016 року працівникам відділу кадрів обов’язково потрібно буде подати декілька звітів до органів державної статистики.
Окрім цього, підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників понад
20 осіб, також повинні будуть подати ще один
звіт до органів державної служби зайнятості.
Назви звітів, які слід підготувати та подати
кадровикам у лютому 2016 року, а також періодичність і граничні дати їх подання зазначені у
Таблиці.
Таблиця

Назва звіту

Періодичність і термін подання

до органів державної статистики:
Звіт із праці (форма № 1-ПВ (місячна))
раз на місяць, не пізніше 7-го числа після звітного періоду
Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
раз на два роки, не пізніше 28-го лютого
шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці))
Звіт про кількісний і якісний склад державних службовців і
раз на рік, не пізніше 7-го лютого
посадових осіб місцевого самоврядування (форма № 9-ДС (річна))
Звіт про травматизм на виробництві (форма № 7-тнв (річна))
раз на рік, не пізніше 28-го лютого
до органів державної служби зайнятості:
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,
раз на рік, не пізніше 1-го лютого
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
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Від редакції.
Зверніть увагу, що оскільки 7-ме та 28-ме лютого
2016 р. припадають на неділю, то подати належні звіти
у поточному році бажано не пізніше 5-го та 26-го лютого відповідно. Звісно, не виключено, що у зв’язку з вихідними днями органи державної статистики і погодяться приймати звіти у понеділок 8-го та 29-го лютого,
проте все ж таки на це краще не розраховувати (наприклад, граничною датою для подання Звітів з праці за
грудень 2015 року та за IV квартал 2015 року Держстат
таки визначив 11-те січня 2016 року, посилаючись на
правила обчислення строків за п. 5 ст. 254 Цивільного
кодексу України, але для цього ним було видано окремий наказ).

Звіт із праці за формою № 1-ПВ
(місячна)
У лютому цього року юридичні особи та їх відокремлені підрозділи повинні подавати звіт з
праці за січень 2016 року за новою формою,
затвердженою наказом Держстату України від
21 липня 2015 р. № 172 (далі — Наказ № 172).
Перелік юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що звітують за формою № 1-ПВ
(місячна), визначається органами державної
статистики.
Звіт повинен подаватися до територіального
органу Держстату не пізніше 7-го числа місяця,
наступного за звітним періодом (раніше звіт
необхідно було подавати за місцем здійснення
діяльності).
Для заповнення зазначеної форми так само
слід керуватися Інструкцією щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затвердженою наказом Держстату України від 26 жовтня
2009 р. № 403, та роз’ясненням Держстату України «Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
«Звіт із праці» від 21 липня 2015 р. № 17.4-12/7.
Нова форма звіту, так само, як і попередня,
складається з двох розділів.
У Розділі І «Кількість працівників, робочий час
і фонд оплати праці» заповнюються рядки, в
яких зазначається: середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб; фонд
оплати праці усіх працівників; сума податку з
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доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду
оплати праці усіх працівників; середньооблікова кількість штатних працівників, осіб; фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата
штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності); фонд оплати праці штатних працівників.
Розділ ІІ «Заборгованість перед працівниками
із заробітної плати та виплат із соціального
страхування» заповнюється тільки тими підприємствами, які своєчасно не розрахувались з
працівниками по заробітній платі на 1 число місяця, наступного після звітного періоду.
Наприклад, у звіті за січень мають міститися
дані на 1-ше лютого про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за січень цього року та попередні роки.

Звіт про умови праці, пільги
та компенсації за роботу
зі шкідливими умовами праці
(форма № 1-ПВ (умови праці))
Ця форма теж була нещодавно змінена. Починаючи зі звіту за 2015 рік підприємства повинні звітувати за новою формою, затвердженою
наказом Держстату України від 12 червня 2015 р.
№ 149.
Наразі такий звіт подається один раз на два
роки до територіального органу Держстату не
пізніше 28-го лютого після звітного року
(раніше цей звіт, так само, як і Звіт з праці, необхідно було подавати за місцем здійснення
діяль ності).
Звіт складають підприємства та організації
незалежно від форм власності та організаційноправових форм господарювання, але не всі, а
лише ті, що визначені переліком, установленим
органами державної статистики.
Для заповнення зазначеної форми слід керуватися роз’ясненням Держстату України
«Щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р.
№ 17.4-12/5.
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Показники форми звіту включають дані станом на 31 грудня звітного року. Значення показників мають формат представлення у цілих числах.
Звіт складається з двох розділів. Показники
розділу I «Умови праці на 31 грудня 20___ року»
базуються на результатах проведеної атестації
робочих місць за умовами праці, які відображаються у картах умов праці.
У новій формі звіту відповідно до Державних
санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового
процесу», затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 р.
№ 248, у Розділі І було змінено перелік шкідливих виробничих факторів, які вміщуються у
рядках 10030 – 10140. Також вилучено показник кількості працівників, зайнятих на роботах, що заборонені чинними нормативними
актами про охорону праці.
У новій формі звіту у розділі ІІ «Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
та за особливий характер праці на 31 грудня
20___ року» було змінено порядок рядків. Так,
наразі цей розділ починається рядком 11140, у
якому вказують облікову кількість штатних працівників, котрі мають право хоча б на один із
видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках
11010 – 11130. У рядок 11140 вносяться дані про
працівника один раз незалежно від кількості
пільг і компенсацій, на які той має право.

Звіт про травматизм
на виробництві (форма № 7-тнв)
Відповідно до п. 57 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2011 р.
№ 1232, роботодавець на підставі форми Н-1
(акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом) та форми Н-5 (акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася))
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повинен подавати відповідним організаціям
державну статистичну звітність про потерпілих,
та несе відповідальність за її достовірність.
Форму звіту затверджено наказом Держстату
України від 18 серпня 2014 р. № 242 (зі змінами
і доповненнями, внесеними наказом Держстату
України від 16 листопада 2015 р. № 331).
Звіт подається всіма юридичними особами
до територіального органу державної статистики раз на рік не пізніше 28-го лютого. Для заповнення зазначеної форми слід керуватися
роз’ясненням Держстату України «Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» від 21 серпня
2014 р. № 18.1-12/27.
Звіт складається з чотирьох розділів. В адресній частині форми № 7-тнв (річна) зазначаються:
найменування підприємства, місцезнаходження
та місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності. Якщо юридична адреса
підприємства не співпадає з фактичною, необхідно зазначити обидві адреси.
Розділ 1 «Потерпілі та нещасні випадки на
виробництві» містить інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками
на підприємствах, про які у звітному році складено акти за формами Н-5 та Н-1.
Розділ 2 «Витрати підприємства, зумовлені
нещасними випадками» охоплює дані щодо окремих витрат підприємства, зумовлених нещасними випадками на виробництві (пов’язаними та
не пов’язаними з виробництвом), оформлених
актами за формами Н-5, Н-1.
Зокрема, міститься інформація щодо суми
коштів, витраченої підприємством на оплату
потерпілим перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності. Крім того, зазначений рядок включає інформацію щодо інших виплат потерпілим,
членам сімей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства і відображених у колективному договорі (угоді). Наприклад, одноразова допомога потерпілому у
випадку тимчасової втрати ним працездатності; одноразова допомога сім’ї у разі смерті
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потерпілого у розмірі, встановленому в колективному договорі (угоді), тощо.
Розділ 3 «Розподіл кількості потерпілих від
нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом,
за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку» відображає фінансові показники у цілих числах (у гривнях) та містить дані
щодо виплат, які були здійснені у звітному році,
незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.
Розділ 4 «Розподіл кількості потерпілих від
нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом,
за основними причинами настання нещасного
випадку» вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків (оформлених
актами за формами Н-5 та Н-1), які призвели до
втрати працездатності на один робочий день чи
більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком.

Звіт про кількісний та якісний
склад державних службовців
і посадових осіб місцевого
самоврядування (форма № 9-ДС
(річна))
Форму цього звіту затверджено наказом Держстату України від 5 серпня 2014 р. № 224.
Даний звіт необхідно подавати лише тим
установам та організаціям, працівники яких
підпадають під дію законів України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII та
«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-III. Подається він до органу державної статистики за місцезнаходженням раз на рік не пізніше 7-го лютого.
Для заповнення зазначеної форми слід керуватися роз’ясненням Держстату України «Щодо
заповнення форми державного статистичного
спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування» від
7 жовтня 2014 р. № 17.4-12/33.
Звіт складається з п’яти розділів. Розділ I «Розподіл державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за статтю та віковими
групами станом на 31 грудня 20___ року» містить дані щодо розподілу працівників за статтю
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і віковими групами. Враховуються всі працівники, які перебувають в обліковому складі установи на кінець звітного року і обіймають посади
керівників та спеціалістів, у тому числі жінки,
які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у
відпустках без збереження заробітної плати для
догляду за дитиною більшої тривалості.
У Розділі II «Розподіл державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування за стажем і рівнем освіти станом на 31 грудня 20__
року» зазначаються дані щодо: розподілу працівників відповідно до стажу державної служби або
служби в органах місцевого самоврядування;
працівників з неповною, базовою та повною вищою освітою, що мають документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації
за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем;
працівників, які мають науковий ступінь (кандидати і доктори наук) та вчене звання (старший науковий співробітник, доцент, професор).
Розділ ІІІ «Рух кадрів у 20__ році» містить дані
щодо кількості керівників і спеціалістів, які були
прийняті на роботу в установу за певною процедурою впродовж року з 1 січня по 31 грудня
включно. Зокрема, дані щодо кількості працівників, яким при призначенні на посаду було
встановлено випробувальний термін.
У Розділі IV «Підготовка та підвищення кваліфікації працівників у 20__ році» містяться дані,
зокрема, щодо загальної кількості державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, другу вищу освіту за рахунок
коштів державного бюджету або за власний рахунок та отримали відповідний документ державного зразка у звітному році. Працівники, які
закінчили вищий навчальний заклад у звітному
році, а вже потім були прийняті на посади державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, не враховуються.
Розділ V «Оплата праці у 20__ році» включає
в себе інформацію щодо середньооблікової кількості штатних працівників установи та дані
щодо суми фонду оплати праці та фонду основної заробітної плати за звітний рік.
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Інформація про зайнятість
і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню
Ця форма та порядок її подання затверджені
наказом Міністерства соціальної політики від
16 травня 2013 р. № 271 (далі — Наказ № 271).
Обов’язок подавати дану інформацію покладений ч. 3 ст. 14 Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067) на всі підприємства (незалежно
від форми власності) із середньообліковою чисельністю штатних працівників за рік понад
20 осіб.

Для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній
календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону № 5067).
Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції
зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 28 вересня 2005 р. № 286, у частині
визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.
Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону № 5067 роботодавці самостійно повинні розраховувати квоту, з урахуванням чисельності громадян, які на
умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на
ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх
працевлаштування самостійно.
Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню мають:
1) один із батьків або особа, яка їх замінює і:
— має на утриманні дітей (дитину) віком до
шести років;
— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
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— утримує без одного з подружжя інваліда з
дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда
I групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
3) особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
4) особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
5) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
6) особи, яким до настання права на пенсію
за віком відповідно до ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV залишилося 10 і менше років.
Належність до певної категорії підтверджується відповідними документами, перелік
яких наведено у Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби
зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженому Наказом № 271.
Подається зазначена інформація до територіального органу служби зайнятості у районі,
місті, районі незалежно від місцезнаходження
раз на рік не пізніше 1-го лютого.
Заповнення Інформації, що надається за 2015
рік, здійснюється наступним чином:
— у рядку 01 необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за
попередній (2015) календарний рік;
— у рядку 02 вказується середньооблікова чисельність працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно
до ст. 14 Закону № 5067 та працювали на умовах
повної зайнятості у звітному (2015) році;
— у рядку 03 зазначається розрахункова чисельність працівників, які мають додаткові га-
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рантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі
5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній (2015)рік. Тобто визначається квота на 2016 рік (вона обчислюється
шляхом множення показника, вказаного у рядку 01, на 5%);
— у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати у поточному (2016) році у рахунок квоти.
Інформація підписується керівником підприємства або особою, відповідальною за подання інформації. Зазначаються прізвище, ініціали особи, яка підписала Інформацію, а також
дата її складання.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Відповідальність за невиконання квоти, неподання Інформації або подання її з помилками
законодавством не передбачена. Водночас, у
разі невиконання роботодавцем протягом року
квоти для працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову
у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на момент
виявлення порушення.

Ірина ПРИМАК,
юрист

РЕКЛАМА
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Типові помилки у кадровій роботі
На кожному підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) оформлюються різні документи, що пов’язані з кадровою роботою. Від того, як ведеться
робота з цими документами, наскільки швидко і повно можна отримати з них потрібну інформацію, залежить якість документування і його оперативність, що, у
свою чергу, сприяє правильному прийняттю управлінських рішень з організації
кадрової роботи на підприємстві. Процес роботи з такими документами й включає
поняття «кадрове діловодство».

Помилки під час
кадрового забезпечення
Організація кадрового діловодства на кожному конкретному підприємстві може мати певну
специфіку залежно від чисельності його працівників, особливостей його організаційно-штатної
структури та виду економічної діяльності. Разом
з тим існують й загальні принципи і правила організації роботи з кадровими документами, які,
як правило, відбиті у відповідних нормативноправових і нормативно-технічних актах. Недотримання цих принципів і правил призводить
до відповідних помилок у кадровому діловодстві.
На жаль, іноді керівники деяких підприємств,
особливо приватної форми власності та з невеликою штатною чисельністю персоналу, взагалі
не приділяють кадровому діловодству хоч якоїсь
уваги, вважаючи, що їхня єдина «турбота», це
забезпечення максимальної прибутковості підприємства переважно шляхом максимального
зменшення витрат на все «другорядне», а також
забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати для запобігання яким-небудь конфліктам
із найманими працівниками або відповідним
штрафним санкціям.
Однією з таких «другорядних» справ, для деяких керівників підприємства, і є кадрове діловодство, на організацію якого вони намагаються
максимально зменшити усі можливі витрати.
Для цього вони доручають оформлення кадрової документації працівникам, чий профіль
діяльності не пов’язаний з кадровою роботою і
для якої у них відсутні належні компетенції (бух-

14

галтеру, економісту, секретарю тощо). Крім
того, зазначені працівники часто вважають, що
оскільки обов’язки з кадрового діловодства встановлюються їм додатково до їхньої основної
профільної роботи, то ці обов’язки не заслуговують належної уваги, і, відповідно, внаслідок
такого їх ставлення до цієї частини роботи
виникають численні помилки у кадрових документах (або деякі, насправді необхідні для підприємства кадрові документи, взагалі не оформлюються).
Інші роботодавці використовують (як альтернативу фахівцю з кадрового діловодства) сучасні інформаційні технології. Дійсно, на ринку
зараз наявна значна кількість різноманітних
програмних додатків з електронного діловодства, які значно полегшують роботу кадровиків,
проте повністю замінити фахівця з кадрового
діловодства вони не можуть.
Не застраховані від певних труднощів під час
ведення кадрового діловодства і ті підприємства, на яких є окремі фахівці з кадрового діловодства або навіть цілі відповідні служби (відділі
кадрів, кадрова служба тощо). Хоча у таких випадках кадрове діловодство є одним із основних
напрямів у роботі зазначених служб або фахівців, у той же час деякі з них формально підходять до оформлення кадрової документації, виконуючи це не завжди грамотно і кваліфіковано.
Причиною цього часто є незнання відповідних
нормативно-правових і нормативно-технічних
актів з організації загального і кадрового діловодства, а також невміння застосовувати їх у
практичній діяльності.
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Іншою причиною помилок у кадровому діловодстві може бути також і часті зміни в українському законодавстві, а також відповідні зміни
на ринку праці. Тому навіть при задовільній організації кадрового діловодства на підприємстві
та покладанні його в якості основного обов’язку
на певних працівників, останнім необхідно постійно підвищувати свій професійно-кваліфікаційний рівень, для чого керівники підприємств
повинні періодично направляти зазначених працівників на відповідне навчання для підвищення
кваліфікації, участі у спеціальних семінарах, курсах тощо.
Підсумовуючи наведене, можна виокремити
такі типові помилки, які пов’язані з організацією кадрового діловодства на підприємстві:
— відсутність на невеликих підприємствах
окремих процесів (напрямів діяльності, відповідних служб), що пов’язані зі здійсненням кадрового адміністрування;
— покладання обов’язків з кадрового діловодства на непрофільних фахівців;
— незнання та/або недотримання нормативно-правових та нормативно-технічних актів із
загального і кадрового діловодства;
— формальний підхід до оформлення кадрової документації;
— відсутність системного підходу до підвищення професійно-кваліфікаційного рівня фахівців, що виконують обов’язки із кадрового діловодства.

Необхідна
нормативно-правова база
Для правильного ведення кадрового діловодства та уникнення помилок при його організації
перш за все слід добре знати відповідні нормативно-правові та нормативно-технічні акти.
Зазначені акти умовно можна поділити на дві
групи: ті, що пов’язані з кадровим забезпеченням кадрового діловодства, та ті, що регулюють
організацію роботи з документами та містять
правила щодо їх оформлення.
Основні нормативно-правові й нормативнотехнічні акти першої групи включають:
— Національний класифікатор України ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП);
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— галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), насамперед випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» ДКХП (містить кваліфікаційні характеристики начальника відділу кадрів, менеджера
(управителя) з персоналу, інспектора з кадрів),
Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців
(містить кваліфікаційні характеристики керівника кадрової служби, спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби (головного,
провідного, І та ІІ категорії)).
Основними нормативно-правовими і нормативно-технічними актами, які належать до другої групи, є:
— Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р.
№ 3814-XII;
— Державний класифікатор управлінської документації (ДК 010-98), затверджений наказом
Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 р.
№ 1024;
— Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»
(ДСТУ 4163–2003), затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 7 квітня
2003 р. № 55;
— Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від
30 листопада 2011 р. № 1242;
— Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України
(далі — Мін’юст) від 12 квітня 2012 р. № 578/5;
— Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
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органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені
наказом Мін’юста від 18 червня 2015 р. № 1000/5
(далі — Правила № 1000/5);
— Збірник уніфікованих форм організаційнорозпорядчих документів, схвалений Протоколом засідання Методичної комісії Держкомархіву України від 20 червня 2006 р. № 3 (має
рекомендаційний характер);
— постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 (далі —
Постанова № 301) і «Про внесення змін до зразка бланка трудової книжки» від 2 березня 1994 р.
№ 131 (далі — Постанова № 131);
— Інструкція про порядок ведення трудових
книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Мін’юста та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

Види і склад кадрової документації
З урахуванням вищезазначених нормативних
актів, а також інших відповідних документів відомчого характеру, на окремому підприємстві
може розроблятися і затверджуватися в установленому порядку власна інструкція з діловодства, яка, серед іншого, конкретизувала би й
уточнювала організацію і ведення кадрового
діловодства з урахуванням специфіки конкретного підприємства. При цьому підприємства
приватної форми власності переважно менше
обмежені в обранні відповідних форм і систем
організації свого кадрового діловодства, ніж бюджетні установи, хоча вони також мають додержуватися певних обов’язкових норм і правил.
Так, на одних підприємствах усю документацію з управління персоналом можуть розподілити залежно від цільової приналежності на документи з обліку особового складу і документи
з управління персоналом. На інших підприємствах відповідні документи можуть систематизуватися за окремими кадровими процедурами:
прийняття на роботу, переведення, звільнення,
надання відпусток тощо.
Для ілюстрації зазначеного, наведемо приклад систематизації (групування) документів, з
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якими, як правило, має справу кадрова служба
підприємства:
— Організаційно-правова документація —
установчі документи організації; правила внутрішнього трудового розпорядку; штатний розпис; положення про структурний підрозділ;
посадові інструкції; графік відпусток тощо;
— Розпорядча документація — накази з кадрових питань (особового складу);
— Персональна документація — особова
картка працівника; особова справа; трудова
книжка;
— Договірна документація — колективний
договір (угода); трудовий договір (контракт);
договір про матеріальну відповідальність; договір про навчання;
— Облікова кадрова документація — облікові
форми кадрової документації (книги, журнали
тощо); документація з обліку робочого часу і
розрахунків з персоналом;
— Інформаційно-довідкова документація —
доповідні, службові та пояснювальні записки,
заяви, протоколи, акти довідки тощо.
Склад документів кадрової служби на практиці значно ширше, в нього включається також
листування з іншими сторонніми організаціями, контролюючими організаціями, звітна документація, планова документація, а також значний обсяг нормативної і нормативно-довідкової
документації.
Залежно від конкретних видів документів можуть виникати і найбільш типові помилки під
час роботи з ними кадрової служби, які й розглянемо далі більш детально.

Помилки в організації роботи
кадрової служби
Під час своєї діяльності кадрова служба підприємства повинна керуватися законодавством
про працю, відповідними нормативними документами загальнонаціонального та галузевого
характеру з питань діловодства, у тому числі кадрового, а також локальними нормативними
актами підприємства з відповідних питань. Зокрема, до обов’язкових документів з організації
роботи кадрової служби, якими вони керуються
у процесі своєї діяльності, належать установчі
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документи підприємства (статут, положення),
правила внутрішнього трудового розпорядку,
колективний договір, графіки відпусток, посадові інструкції тощо.
Одним із важливіших обов’язкових документів з організації діловодства на підприємстві, є
номенклатура справ, мета якої систематизувати
весь обсяг документації, пов’язаної з діяльністю
всього підприємства в цілому, та його кадрової
служби зокрема. Як показує практика, у поточному діловодстві кадрової служби зберігається
найбільша, у порівняні з іншими структурними
підрозділами, кількість документів і, відповідно,
ведеться найбільше справ. Завдяки ж номенклатурі справ можна оперативно знайти будь-який
документ з особового складу. Тому починати організацію роботи з документами потрібно саме з
номенклатури справ і тому її відсутність в кадровій службі слід вважати однієї з найсерйозніших
помилок в організації кадрового діловодства.
Серед інших помилок в організації роботи кадрової служби і кадрового діловодства слід відзначити такі:
— відсутність у кадрової служби підприємства відповідних локальних нормативних актів
та інших документів, які є обов’язковими для
кадрового діловодства (наприклад, правил внутрішнього трудового розпорядку);
— затвердження локальних нормативних актів з порушенням встановленого порядку (наприклад, затвердження правил внутрішнього
трудового розпорядку керівником підприємства, а не загальними зборами трудового колективу);
— неналежне ознайомлення працівників підприємства з локальними нормативними актами
з відповідних питань (наприклад, посадовими
інструкціями);
— невідповідність норм окремих локальних
нормативних актів реальному стану речей на
підприємстві (наприклад, на підприємств фактична обідня перерва починається о 13:00, а
згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку має починатися о 12:30);
— невідповідність (суперечливість) документів один одному (наприклад, у колективному
договорі визначено, що заробітна плата випла-
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чується працівникам 5-го і 20-го числа кожного
місяця, а у правилах внутрішнього трудового
розпорядку — 1-го і 16-го числа);
— невідповідність чинному законодавству
норм (положень) окремих локальних нормативних актів (наприклад, у посадовій інструкції «Інженера з охорони праці» прописані додаткові посадові обов’язки, які не передбачені Законом
України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII, Типовим положенням про службу
охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 15 листопада 2004 р. № 255 та відповідною
кваліфікаційною характеристикою, що міститься
у випуску 1 ДКХП).

Помилки при оформленні
організаційно-розпорядчих
документів
У процесі своєї діяльності кадровій службі доводиться оформлювати різні організаційнорозпорядчі документи (накази, розпорядження,
протоколи, положення тощо), і відповідно виконувати типові управлінські дії, пов’язані з
узгодженням, підписанням, затвердженням цих
документів, а також з ознайомлення з ними відповідних працівників під підпис. Для правильного оформлення зазначених документів згідно
з відповідними нормативними актами використовуються різні реквізити, до яких висуваються
певні вимоги. Найчастіше використовуються
такі реквізити як дата, реєстраційний індекс документа, місце складання, підпис, грифи узгодження та затвердження, адресат, назва виду
документа тощо, під час оформлення яких кадровики досить часто допускають певні помилки, наприклад:
— неправильне написання дати при її оформлені цифровим способом, а саме недотримання
такого порядку: число і місяць мають проставлятися в один рядок двома парами арабських
цифр (послідовно число і місяць), розділеними
крапкою; рік — чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться, наприклад, 12.01.2016;
— відсутність місця складання або видання
документа (має зазначатися на всіх документах,
крім листів);
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— порушення правил складання реєстраційного індексу документа (використання у відповідному порядку доречних порядкових номерів,
індексів за номенклатурою справ, структурного
підрозділу тощо);
— відсутність посилання на реєстраційний індекс і дату того документа, на який надається
відповідь (цей реквізит є обов’язковим і зазначається нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку);
— неправильне використання відповідних
відмінків при оформленні реквізиту «адресат»
(наприклад, якщо документ адресують посадовій особі, назву підприємства зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата —
у давальному):
— невідповідність назви виду документа назвам, передбаченим Державним класифікатором управлінської документації;
— у грифі узгодження або затвердження відповідні слова («УЗГОДЖЕНО» або «ЗАТВЕРДЖЕНО») беруться у лапки або друкуються від межі
правого поля;
— у грифі затвердження відповідного документу слово «ЗАТВЕРДЖУЮ» використовуються
разом з реквізитами наказу, що його затверджує,
і навпаки, слово «ЗАТВЕРДЖЕНО» (при затверджені розпорядчим документом) використовується разом з особистим підписом відповідного керівника;
— у грифі затвердження не вказується найменування посади особи, яка затверджує документ
та/або дата затвердження;
— у грифі затвердження при затвердженні
розпорядчим документом його назва вказується
не у називному відмінку, а також міняються місцями порядок дати і реєстраційного індексу документа;
— у підписі ініціали друкуються після прізвища з пропусками на рівні першого рядка найменування посади;
— при підписанні документа особою, яка заміщує відповідного керівника, перед посадою
цього керівника ставиться прийменник «за» або
ставиться скоса риска;
— колегіальний документ (наприклад, протокол зборів, комісії тощо) замість відсутнього голо-
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ви підписується заступником по посаді, а не заступником голови відповідної комісії чи зборів.
Разом з тим використання типових затверджених форм (бланків, шаблонів) відповідних
документів або використання відповідних програмних засобів для автоматизації діловодства
дозволяє значно скоротити можливість або кількість відповідних помилок у реквізитах.

Помилки при оформленні
особових справ
Особова справа працівника — це сукупність
оригіналів і копій документів, у яких містяться
відомості про освіту, військову службу, сімейний
стан, місце проживання, трудову діяльність працівника до прийняття на підприємство, а також
найповніші відомості, що підтверджують його
трудову діяльність на підприємстві.
Формування і своєчасне комплектування особової справи на працівника приносить багато
користі. Оскільки всі відомості про працівника
зібрані й впорядковані в одному місці, то це сприяє
кращому збереженню документів, а також забезпечує до них оперативний доступ, що сприяє
швидкому пошуку інформації за запитом.
Основні вимоги до особових справ містяться
у Правилах № 1000/5, згідно з якими особові
справи формуються впродовж усього часу роботи працівника на підприємстві. Документи
в особових справах групуються в хронологічному порядку по мірі поповнення в такій послідовності:
— внутрішній опис документів справи;
— заява про прийняття на роботу (контракт);
— направлення або подання;
— особовий листок з обліку кадрів;
— автобіографія;
— документи про освіту (копії);
— копії або витяги з розпорядчих документів
(наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника
тощо;
— доповнення до особового листка з обліку
кадрів;
— довідки та інші документи.
Зауважимо, що окрім документів, які входять
до складу особових справ працівників, на під-
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приємстві також формують у справи, ведуть і з
часом передають на зберігання в архів у впорядкованому належним чином стані такі кадрові
документи, як: особові картки; накази з кадрових питань; розрахунково-платіжні відомості
(особові рахунки із заробітної плати) працівників тощо.
Під час роботи з особовими справами у кадровій службі найчастіше зустрічаються такі
основні помилки:
— відсутні особові справи тих працівників,
для яких вони мають оформлятися в обов’язковому порядку (як правило, для всіх професійних груп, крім робітників);
— відсутні обкладинки (титульні аркуші) особових справ або вони неправильно оформлені;
— в особовій справі відсутні окремі документи, що мають входити до її складу в обов’язковому порядку;
— опис особової справи і доповнення до особистого листка з обліку кадрів не заповнюється
протягом тривалих періодів або всього періоду
ведення особової справи;
— порушений порядок документів в особовій
справі;
— до справи включаються документи, які не
повинні входити до складу особової справи;
— неправильне нумерування документів (аркушів) у справі;
— неправильно оформлюються справи при
передачі до архіву, а також порушуються строки
зберігання окремих видів документів;
— не проводиться звірка особових справ у
встановлені терміни;
— не дотримується порядок передачі особових справ стороннім організаціям.

Помилки в роботі
з трудовими книжками
Згідно із ст. 48 Кодексу законів про працю
України, трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника, і вона
має вестися на кожного працівника, який працює на підприємстві або у фізичної особи понад
п’ять днів.
Порядок ведення трудових книжок регулюється постановами № 301 і № 131, а також
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Інструкцією № 58, проте у процесі роботи з трудовими книжками кадровики іноді порушують
вимоги зазначених нормативно-правових документів і допускають певні помилки щодо їх
ведення. Найбільш типовими з них є такі:
— не призначається наказом керівника підприємства особа, відповідальна за вчасне і правильне заповнення трудових книжок, їхній облік, зберігання та видачу;
— не ведеться Книга обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них, а також Книга обліку бланків трудових книжок;
— працівники не ознайомлені з кожним записом у трудовій книжці про призначення, переведення або звільнення чи порушується порядок такого ознайомлення, передбачений
п. 2.5. Інструкції № 58 (під підпис в особовій
картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656);
— не внесено до трудової книжки нові дані
про зміну прізвища, імені та по батькові працівника;
— неправильне оформлення першої сторінки
(титульного аркуша) трудової книжки працівників, які працевлаштовуються вперше;
— розділ відомостей про роботу не містить
повного найменування підприємства, а також
не внесений запис про перейменування підприємства, якщо таке мало місце;
— пересилання трудової книжки працівнику
поштою у разі його звільнення без його письмової згоди;
— ведення (зберігання) вкладиша до трудової книжки без самої книжки;
— виправлення раніше внесених неточних чи
неправильних записів шляхом закреслювання
(підчистки, замазування);
— відсутність підпису працівника у розділі відомостей про працівника, а також доповнення
цих відомостей у випадку отримання працівником вищого рівня освіти;
— неправильний порядок нумерації записів;
— внесення не всіх записів про роботу (як
свідчить практика — найчастіше про переведення);
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— при звільненні працівника не завіряються
підписом і печаткою роботодавця відомості про
заохочення та нагороди за успіхи в роботі; або
до цього розділу записуються відомості про стягнення;
— при видачі дубліката не вказується слово
«дублікат»;
— при оформленні вкладиша не заповнюється
розділ відомостей про працівника.
Буває, що кадровики припускаються й інших
помилок, особливо при внесенні записів до трудових книжок у розділ «Відомості про роботу»,
які розглянемо більш детально. Так, іноді кадровики забувають перед першим записом про
прийняття на роботу на певну посаду (за певною професією) попередньо зробити запис про
найменування самого підприємства (чи поставити відповідний штамп з найменуванням підприємства), а також, за необхідності, і відповідного структурного підрозділу.
Аналогічно вже у процесі роботи працівника
на підприємстві, якщо воно буде перейменовано,
слід знову не забути внести відповідний запис
(штамп) про перейменування підприємства, а у
випадку переведення працівника на іншу посаду
до іншого структурного підрозділу, не забути вказати назву нового структурного підрозділу.
Також іноді кожний такий новий запис про переведення на іншу посаду (присвоєння кваліфікаційного розряду, категорії) помилково заві-ряють
окремим підписом кадровика або керівника підприємства і навіть печаткою підприємства чи
відділу кадрів. Це також є порушенням порядку
ведення трудових книжок, оскільки підпис керівника і печатка підприємства (за її наявності)
мають бути внесені до трудової книжки тільки після запису про звільнення працівника з підприємства (тобто таким чином завіряються разом усі
записи, внесені до трудової книжки працівника
на цьому підприємстві).
У процесі роботи працівників також інколи
з’являється необхідність виправлення раніше
внесених записів до трудової книжки. Наприклад, у трудовій книжці може бути назва посади,

яка не відповідає КП, і тоді у ній слід зробити
окремий запис на кшталт «Посаду «Фахівець по
кадрам» для приведення у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010 перейменовано на «Інспектор з кадрів». Звісно, передувати
такому запису має і відповідний наказ по підприємству про внесення відповідних змін до
штатного розпису в частині зміни найменування відповідних посад (професій).
Якщо ж окремий запис був цілком зроблений
помилково або він не відповідає відповідним наказам з особового складу, його слід виправити у
встановленому порядку. При цьому закреслення
(підчистка, замазування) неточних або неправильних записів не допускається. Зміна записів
проводиться шляхом визнання їх недійсними і
внесення правильних записів. Наприклад, за
необхідності зміни конкретного запису про
прийом на роботу, у розділі «Відомості про роботу» після відповідного останнього у даному розділі запису указується подальший порядковий
номер, дата внесення запису, у графі 3 робиться
запис: «Запис за № таким-то недійсний». Після
цього робиться правильний запис: «Прийнятий
за такою-то професією (посадою)», а в графі 4
повторюються дата і номер наказу (розпорядження) роботодавця, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.
Підсумовуючі зазначене, можна зробити висновок, що правильна організація кадрового діловодства, а також своєчасне виявлення і усунення всіх можливих помилок у процесі його
ведення, значно підвищить ефективність діяльності кадрової служби підприємства, заощадить
кадровику у подальшому багато часу на пошук
необхідної інформації, а також позбавить його
всіляких непорозумінь з представниками контролюючих органів під час відповідних перевірок
на підприємстві.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із
соціально-трудових відносин

У наступному номері читайте більш детально про типові помилки, яких
припускаються кадровики під час прийняття працівників на роботу
20
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ЗАКОН УКРАЇНИ
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

Про державну службу
Набуття чинності:
1 травня 2016 року
(за винятком окремих
положень)

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
Цей Закон визначає правовий статус державного службовця і регулює відносини,
що виникають у зв’язку із
вступом на державну службу
та її проходженням (зокрема, окреслює питання просування по службі, оплати
праці, робочого часу та часу
відпочинку, дисциплінарної і
матеріальної відповідальності тощо), а також встановлює підстави і визначає
порядок припинення державної служби.
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Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах
держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної
служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державна служба та державний службовець
1. Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:
1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки
пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм,
концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних
програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
2. Державний службовець — це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі
державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі — державний орган), одержує
заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) безпосередній керівник — найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;
2) державна мова — українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових
обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб;
3) керівник державної служби в державному органі (далі — керівник державної служби) — посадова особа,
яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
4) посада державної служби — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;
5) професійна компетентність — здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного
виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
6) рівнозначна посада — посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
7) суб’єкт призначення — державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному
органі та звільняти з такої посади;
8) функції з обслуговування — діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення
повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою
статті 1 цього Закону;
9) професійне навчання — набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;
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10) службова дисципліна — неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.
2. Терміни «близькі особи», «корупційне правопорушення», «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «пряме підпорядкування» в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий
статус державного службовця.
2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
3) місцевих державних адміністрацій;
4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ України;
7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону;
8) інших державних органів.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його
заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову
та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої комісії,
голів та членів інших державних колегіальних органів;
5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;
6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників;
7) народних депутатів України;
8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;
9) службовців Національного банку України;
10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;
11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;
12) суддів;
13) прокурорів;
14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних
закладів, заснованих державними органами;
16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше
не передбачено законом;
18) працівників патронатних служб.
4. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів
України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.
Стаття 4. Принципи державної служби
1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права — забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та
спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;
2) законності — обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
3) професіоналізму — компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем
рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин,
визначеною відповідно до закону;
4) патріотизму — відданість та вірне служіння Українському народові;
5) доброчесності — спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання
приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;
6) ефективності — раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;
7) забезпечення рівного доступу до державної служби — заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або
надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;
8) політичної неупередженості — недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
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9) прозорості — відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;
10) стабільності — призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу
державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.
Стаття 5. Правове регулювання державної служби
1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету
Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не
передбачено законом.
3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
Стаття 6. Категорії посад державної служби
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і
необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) — посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
2) категорія «Б» — посади:
керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників
територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
3) категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».
3. Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності.
Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Стаття 7. Основні права державного службовця
1. Державний службовець має право на:
1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
2) чітке визначення посадових обов’язків;
3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;
5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;
10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а
також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;
11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього
Закону;
12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що
належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання
його службової діяльності;
14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях,
затверджених керівниками державної служби в цих органах.
Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця
1. Державний службовець зобов’язаний:
1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
4) з повагою ставитися до державних символів України;
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5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених
Конституцією та законами України;
9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
2. У разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку
державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення
1. Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки.
2. Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби.
3. Наказ (розпорядження), доручення має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну за виконання.
Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.
4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він
зобов’язаний повідомити про це безпосереднього керівника.
5. Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано керівником, який його видав, а також керівником вищого рівня або органом вищого
рівня.
6. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен
вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу
(розпорядження), доручення.
7. Якщо державний службовець виконав наказ (розпорядження), доручення, визнані у встановленому законом порядку незаконними, і не вчинив
дій, зазначених у частині шостій цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону.
8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення
зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк.
У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.
9. За видання керівником та виконання державним службовцем явно злочинного наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 10. Політична неупередженість
1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної
належності та своїх політичних переконань.
2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть
засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу
для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.
3. Державний службовець не має права:
1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії «А». На час державної служби на
посаді категорії «А» особа зупиняє своє членство в політичній партії;
2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії «А»;
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної
сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
4. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.
Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
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Стаття 11. Захист права на державну службу
1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у місячний строк з дня,
коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або
перешкод у їх реалізації.
У скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної служби утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів.
2. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.
До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі
відсутності профспілкової організації — представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.
3. Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану
письмову відповідь (рішення).
У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника державної служби має ґрунтуватися
на висновку комісії.
4. У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника
державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
5. За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних порушень.
6. Якщо права державного службовця, встановлені цим Законом, порушені керівником державної служби чи державним службовцем вищого органу або якщо ці особи створили перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його
прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері державної служби.
7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за фактом подання
скарги ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки фактів, викладених у
скарзі.
У разі виявлення порушень прав державного службовця або створення перешкод у їх реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути
притягнуті до відповідальності, встановленої законом.
Порушені права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав — усуненню.
8. Заявник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих
йому цим Законом, до суду.
Розділ III
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
Стаття 12. Система управління державною службою
1. Система управління державною службою включає:
1) Кабінет Міністрів України;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
4) керівників державної служби;
5) служби управління персоналом.
Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах.
2. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії «А».
Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби:
1) забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби;
3) видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього
Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби;
4) здійснює контроль за додержанням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;
5) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
6) організовує із залученням навчальних закладів навчання державних службовців з метою удосконалення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;
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7) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців для державних потреб на основі їхніх
професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством, забезпечує своєчасне фінансування виконавців державного
замовлення відповідно до укладених державних контрактів;
8) сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання державних службовців, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
9) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі програми;
10) в межах повноважень, визначених законом, проводить у державних органах перевірки стану дотримання вимог цього Закону;
11) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог цього Закону;
12) вживає заходів щодо створення рівних умов для прийняття та просування по службі державних службовців категорій «Б» і «В»;
13) забезпечує ведення і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів;
14) направляє державним органам та їх посадовим особам вимоги про скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу;
15) надає методичну допомогу службам управління персоналом у державних органах;
16) проводить моніторинг вакантних посад державної служби категорії «А» та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;
17) веде облік державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в
установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;
18) розробляє за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типові вимоги до професійної компетентності державних
службовців категорії «А» та подає їх Кабінету Міністрів України для затвердження;
19) розглядає скарги державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до
цього Закону;
20) забезпечує захист прав державних службовців під час зміни істотних умов служби;
21) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.
Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія) є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.
2. До складу Комісії входять:
1) представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання
державної служби, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
2) представник, визначений Президентом України;
3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);
5) керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою);
6) представник Державної судової адміністрації України;
7) по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному
рівні та спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні;
8) чотири представники — громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до
порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її
складу Кабінету Міністрів України вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері державної служби.
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1 – 3 частини другої цієї статті, строк повноважень яких
визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.
4. Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або
у сфері управління людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу
Комісії.
5. Повноваження члена Комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади, у зв’язку з перебуванням на якій його призначено
членом Комісії;
2) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
6) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;
7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
8) смерті;
9) систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету.
Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія:
1) погоджує розроблені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної
служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
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2) проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця
конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;
3) розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають
посади державної служби категорії «А», та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на
рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 цього Закону;
5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та вносить суб’єкту
призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;
6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.
Стаття 16. Організація роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія здійснює діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. За членами Комісії на період участі у роботі Комісії зберігаються місце
роботи (посада) і середня заробітна плата.
3. Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
4. Члени Комісії обирають головуючого на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
5. Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
Рішення Комісії оформляються протоколами, до яких додаються висновки Комісії у випадках, визначених цим Законом.
6. На своєму засіданні Комісія приймає рішення про утворення комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду та комітету з дисциплінарних
проваджень з розгляду відповідних питань, а також визначає осіб із числа членів Комісії, які до них входять.
7. Комітети Комісії для вирішення питань, що належать до їх повноважень, можуть залучати з правом дорадчого голосу представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту
не нижче другого (магістерського) рівня, інших державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського
суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.
8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі
1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:
1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Кабінету Міністрів України;
2) у міністерстві — державний секретар міністерства;
3) в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;
4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;
5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).
2. Керівник державної служби:
1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад
державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад
відповідно до цього Закону;
5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
7) здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною
мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;
8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;
9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які
займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
11) виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;
12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу
1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі — служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби. Обов’язки служби управління персоналом
можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.
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2. Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної
політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
3. Служба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради
України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
4. Типове положення про службу управління персоналом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби.
Розділ IV
ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра — для посад категорій «А» і «Б»;
2) бакалавра, молодшого бакалавра — для посад категорії «В».
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
3. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.
Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу
1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних
та спеціальних вимог.
2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:
1) для посад категорії «А» — загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або
на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній
сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
2) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті — досвід роботи на
посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння
державною мовою;
4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, — досвід роботи на посадах державної
служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
5) для посад категорії «В» — наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з
урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
4. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Вступ на державну службу
1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.
2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, — з дня призначення на посаду.
Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
(далі — конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі — Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
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2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття
вакантної посади.
Особливості проведення конкурсу державних службовців на посади в органах судової влади визначаються законом.
3. Порядок проведення конкурсу визначає:
1) умови проведення конкурсу;
2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;
3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;
4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;
6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.
4. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може
проводитися закритий конкурс.
Перелік посад, зазначених в абзаці першому цієї частини, та особливості проведення конкурсу на ці посади визначаються Кабінетом Міністрів
України у Порядку проведення конкурсу.
5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без
обов’язкового проведення конкурсу.
6. Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного
службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його
професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.
Стаття 23. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу
1. Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс,
та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до цього
Закону і Порядку проведення конкурсу.
2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» — керівник державної служби відповідно до цього Закону.
Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови в електронній
формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку
наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності
зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.
У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови вимогам законодавства з питань державної служби центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження наказу (розпорядження) повідомляє про це відповідному суб’єкту призначення або керівнику державної служби для
приведення його у відповідність із законодавством.
4. В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
1) найменування і місцезнаходження державного органу;
2) назва посади;
3) посадові обов’язки;
4) умови оплати праці;
5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;
6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;
7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
8) дата і місце проведення конкурсу;
9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про
проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого
конкурсу.
Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс
1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.
Стаття 25. Документи для участі у конкурсі
1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у
довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
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7) у разі проведення закритого конкурсу — інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не визначені частиною першою
цієї статті.
3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій
цієї статті, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.
4. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у
конкурсі.
5. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його
особової справи.
Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу
1. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на
відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про результати такої перевірки.
2. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
3. Кандидати, які пройшли тестування, передбачене частиною другою цієї статті, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до
Порядку проведення конкурсу.
4. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами
якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.
Стаття 27. Конкурсна комісія
1. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» проводить Комісія.
Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або
кількох областей, міста Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б», крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії «В» проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в державному органі. При цьому до складу конкурсної
комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України «Про громадські об’єднання»,
відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби.
2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній
сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
4. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
1) вивчають результати проведеної службою управління персоналом перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної
служби;
2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої професійної компетентності;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг;
5) за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на
зайняття вакантної посади.
5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу
1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох
календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.
2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого
дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.
За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу
та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, запропонованих Комісією суб’єкту призначення.
3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної
служби за результатами конкурсу.
4. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про
результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.
5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:
1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» — до суду;
2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» — до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.
6. Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.
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Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.
7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення
факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про
скасування результатів конкурсу.
Стаття 29. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби
1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом
одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або
йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів.
Стаття 30. Повторний конкурс
1. Повторний конкурс проводиться у разі:
1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за
результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.
2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, частиною четвертою статей 35 і 36 цього Закону, рішення конкурсної комісії
скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
3. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному для проведення конкурсу.
Глава 3. Призначення на посаду державної служби
Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби
1. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.
2. Рішення про призначення приймається:
1) на посаду державної служби категорії «А» — суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому
Конституцією України, цим та іншими законами України;
2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» — керівником державної служби.
3. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу — після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не
пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається
на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.
4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».
5. Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця
особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього
службового розпорядку та посадовою інструкцією.
6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.
Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду
1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи.
2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.
Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної
служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення державного службовця
здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню
із займаної посади.
3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену
законом.
4. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом.
5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».
Стаття 33. Акт про призначення на посаду
1. В акті про призначення на посаду зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначається на посаду державної служби;
2) займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного органу;
3) дата початку виконання посадових обов’язків;
4) умови оплати праці.
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2. Акт про призначення на посаду може містити також такі умови та зобов’язання:
1) строк призначення (у разі строкового призначення);
2) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);
3) обов’язок державного органу забезпечити державному службовцю можливість проходження професійного навчання, необхідного державному
службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.
3. Копія акта про призначення на посаду видається державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій справі.
4. Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення, залежно від категорії посади, відповідно до законодавства.
Стаття 34. Строкове призначення
1. Призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.
2. Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:
1) призначення на посаду державної служби категорії «А» — на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення
на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;
2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада
державної служби.
Стаття 35. Випробування
1. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця
займаній посаді із зазначенням його строку.
2. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.
3. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.
4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо
конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
5. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він
фактично не виконував посадові обов’язки.
6. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.
7. У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
Стаття 36. Присяга державного службовця
1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та
законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести
високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки».
2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного державного органу, підписує текст цієї
Присяги і зазначає дату її складення.
3. Підписаний текст Присяги державного службовця є складовою особової справи державного службовця. Про складення Присяги державного
службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.
4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби,
і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
5. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з дня складення Присяги державного службовця.
Стаття 37. Особова справа державного службовця
1. Стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) дата і місце народження;
3) сімейний стан;
4) освіта і спеціальність;
5) результати конкурсу;
6) реквізити акта про призначення на посаду;
7) дата і місце (державний орган) складення Присяги державного службовця;
8) відомості про проходження державної служби в державному органі (посада, категорія посади та ранг державного службовця, відомості про
професійне навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення в цьому державному органі);
9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності;
10) вид і строки надання відпустки;
11) інформація про заохочення;
12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;
13) підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та пункт цього або іншого закону України.
2. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно з його вступом на державну службу.
3. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
(Продовження — у наступному номері)
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Від малої до середньої фірми:
структурні одиниці
та організаційні процеси
Коли зростає людина, як фізично, так і психологічно, збільшуються і її повсякденні
потреби. Чи то раціон харчування, розмір одягу, соціальні потреби, чи то прагнення
до нових умінь і знань, професійне зростання, інші моральні здобутки — усе змінюється в житті та примножується. Запевнимо у тому, що так само відбувається і в
бізнесі: коли розпочинають свою діяльність фізичні особи – підприємці (далі — ФОП)
або малі фірми, а потім виникає необхідність утворення з їх числа структурно більш
розвинутих підприємств, виникають і додаткові потреби, у тому числі й в організації
праці та структурі підприємства. Отже, наразі розглянемо принципи побудови та розвинення структури підприємства — від малого бізнесу до середнього.

Про законодавство
Звичайно, під час утворення підприємств
будь-якої форми та власності, їхні власники мають
спиратися на законодавчу базу. Нагадаємо, що
відповідно до п. 3 ст. 64 Господарського кодексу
України (далі — ГК) підприємство самостійно
визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Таким чином, при утворенні підприємства
засновник має право створювати його структуру на власний розсуд, але все одно не як заманеться, а з дотриманням законодавства.
Відповідно до ст. 55 ГК великі, середні, малі та
мікропідприємства, а також фізичні особи, які
здійснюють господарську діяльність, є суб’єктами господарювання. Залежно від середньої
кількості працівників за звітний період (календарний рік) суб’єкти господарювання поділяються на такі види:
9Мікропідприємство — це ФОП і підприємство, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує
10 осіб.
9Мале підприємство — це ФОП і підприємство, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) становить від
11 до 50 осіб.
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9Середнє підприємство — це ФОП і підприємство, у яких середня кількість працівників
за звітний період (календарний рік) становить
від 51 до 250 осіб.
9Велике підприємство — підприємство, у
якому середня кількість працівників за звітний
період (календарний рік) перевищує 250 осіб.

Структура мікропідприємства
Розпочнемо з найменшого і розглянемо приклад структури малої торговельної фірми з кількістю працівників — 7 осіб, зазначивши професійні назви робіт, які можна використати
в цьому випадку, та вказавши їх код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП):
— «Директор (керівник) малої торговельної
фірми» (код КП — 1314) — 1 особа;
— «Водій автотранспортних засобів» (код КП —
8322) — 1 особа;
— «Продавець (з лотка, на ринку)» (код КП —
5230) — 4 особи;
— «Вантажник» (код КП — 9333) — 1 особа.
Зверніть увагу на те, що функції бухгалтера на
мікропідприємстві може виконувати директор.
Крім того, директор може виконувати і функції
водія автотранспортних засобів, оскільки за
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таких малих обсягів підприємства не завжди є
необхідною потреба у водієві як в окремому працівникові (такі нюанси можна передбачити у
посадовій інструкції директора).
Якщо брати структурно, то це може виглядати як на Рисунку 1.
Директор малої торговельної фірми

Водій
автотранспортних
засобів

Продавець
на ринку
(4 особи)

Вантажник

Рисунок 1. Приклад структури
малої торговельної фірми
Вищезазначені працівники малої торговельної фірми виконують, як правило, наступні обов’язки:
1. Директор малої торговельної фірми
(у т. ч. додано функції бухгалтера):
— добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства;
— забезпечує впровадження прогресивних
форм торгівлі, нового торгово-технологічного
обладнання;
— використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації,
створює сприятливий мікроклімат у трудовому
колективі;
— організує комерційну господарську, фінансову, інші види діяльності торговельної фірми;
— забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
фірми;
— складає або приймає до обліку первинні
документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій;
— здійснює накопичення та узагальнення
інформації у потрібному розрізі (деталізації)
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про наявність і рух грошових коштів і документів у касі фірми, а також грошових коштів,
що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів у дорозі;
— нараховує заробітну плату, виконує інші
розрахунки з працівниками, громадянами та
юридичними особами відповідно до чинного законодавства.
2. Водій автотранспортного засобу категорії «С» II класу:
— керує автомобільним транспортним засобом категорії «С», за різних дорожніх умов;
— виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень вантажів, пасажирів і багажу;
— забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу;
— керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах;
— буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг;
— заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами;
— оформляє дорожню документацію.
3. Вантажник:
— виконує вантаження, вивантаження та внутрішньоскладське перероблення вантажів: сортування, укладання, перенесення, переважування,
фасування тощо вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв і
засобів транспортування (тачок і візків);
— кріпить і укриває вантажі на складі та транспортному засобі;
— відчиняє та зачиняє люки, борти, двері рухомого складу;
— чистить рухомий склад після проведення
вивантаження вантажу;
— чистить і змащує обслуговувані вантажнорозвантажувальні пристрої і засоби транспортування (тачки та візки).
4. Продавець на ринку 2-го розряду:
— приймає від вантажника товари за кількістю та якістю, підписує товарно-супровідні
документи;
— розпаковує та розкладає товар, призначений для продажу;
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— установлює ваговимірювальний прилад,
перевіряє його справність і наявність перевірочного тавра державного органу з метрології та
стандартизації;
— забезпечує наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару;
— відпускає товар повною мірою та вагою за
готівку тощо.
Зверніть увагу на те, що розбудова структурних підрозділів належить до прав власника.
Тому на мікропідприємствах (тобто з чисельністю до 10 працівників) краще не утворювати
структурні підрозділи, оскільки такими мають
керувати особи начальницького складу (які,
до речі, і не потрібні за таких організаційних
умов).

Починаємо розвиватися
З часом, коли мала торговельна фірма починає розвиватися, збільшується збутова діяльність, власник отримує значні обсяги постачання, а відтак виникає і необхідність у збільшенні
персоналу та створенні структурних підрозділів.
Отож, розглянемо можливий розвиток нашої
торговельної фірми з попереднього прикладу.
Так, у нас було 7 працівників на чолі з директором малої торговельної фірми. Збільшилися
навантаження на водія автотранспортних засобів, оскільки директор відкрив ще 15 пунктів
продажу продукції. Разом із цим збільшується і
обсяг робіт вантажника. Що відбувається:
1. Наразі ми маємо загальну кількість продавців на ринку 19 осіб (на початку їх було 4, але
було відкрито ще 15 пунктів продажу). Обсяг
продукції складає від 50 до 80 кг на день. Узагальнено виходить на всіх продавців — 1235 кг
(у середньому по 65 кг).
2. Якщо при утворенні мікропідприємства
між чотирма продавцями маршрут, який робили
водій і вантажник, складав приблизно 1,5 км, то
середньо з ростом кількості продавців він виріс
до 4 км. Крім того, 5 з нових продавців знаходяться на іншому ринку, шлях до якого складає
6 км. Сумарно — приблизно 10 км.
Звичайно, один водій і один вантажник фізично не впораються з доставлянням товарів на
місце продажу, а отже, потрібні додаткові сили.
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Кращим виходом з такої ситуації є наймання додаткового водія автотранспортного засобу та
двох вантажників. Одного водія та двох вантажників краще задіяти на тому збутовому місці, де
більша кількість продавців.
3. У випадку, коли зростають обсяги торгівлі,
звичайно ж, зростає документація та інші господарські види робіт, тому, коли директор відчуває, що йому не вистачає часу на бухгалтерську
діяльність, то йому слід найняти відповідного
працівника, або ж звернутися до аутсорсінгу.
4. Також доречним буде введення такої посади як «Комірник» з кодом КП 9411. До основних
робіт завдань та обов’язків такого робітника, поряд з іншими, належать:
— приймання на склад, важення, зберігання
та видання зі складу різних матеріальних цінностей: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти;
— перевірка відповідності цінностей, які
приймає, супровідним документам;
— переміщення матеріальних цінностей до
місць зберігання вручну або за допомогою механізму з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками;
— керування роботою під час навантаження,
вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу;
— складання дефектних відомостей на несправні інструменти, прилади тощо, актів на їх
ремонт і списання, а також на недостачу та псування матеріалів;
— участь у проведенні інвентаризації;
— керування вантажниками під час їхнього
знаходження в складському приміщенні.
5. Оскільки збільшилася кількість продавців,
доречним буде виділення з них старшого продавця, якому слід доручити керівництво іншими, а також покласти на нього додаткову відповідальність за зняття каси в кінці робочого дня.
Таким чином, користуючись нормами Додатка В
(обов’язковий) до КП, можна розширити назву
професії, виклавши її в редакції «Старший продавець на ринку». На наш погляд, нормальною
практикою буде виділення двох старших продавців на двох різних ринках.
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6. Підсумовуючи наведене вище, рахуємо:
— директор малої торговельної фірми —
1 особа;
— бухгалтер — 1 особа;
— комірник — 1 особа;
— водій автотранспортних засобів — 2 особи;
— вантажник — 3 особи;

— старший продавець на ринку — 2 особи;
— продавець на ринку — 17 осіб.
Загальна кількість працівників складатиме
29 осіб. Структурно це може виглядати так, як
на Рисунку 2.

Директор малої торговельної фірми

Бухгалтер

Водій
автотранспортних
засобів (2 особи)

Старший
продавець на
ринку (2 особи)

Вантажник
(3 особи)

Комірник

Продавець на
ринку (17 осіб)

Рисунок 2. Приклад структури малої торговельної фірми зі збільшеною кількістю працівників

А якщо ще більше працівників…
При збільшенні працівників та введенні додаткових професій доречним є виділення структурних підрозділів. Наприклад:
1. Продавців на ринку можна об’єднати у відділ збуту та призначити їхнім керівником
«Начальника відділу збуту» (код КП — 1233).
Така дія допоможе зняти окремі навантаження з директора малої торговельної фірми,
оскільки такий начальник виконує наступні
види робіт:
— керує діяльністю працівників відділу;
— організує комплексне вивчення і аналіз
вітчизняних ринків, перспектив їх розвитку для
одержання прогнозної та оперативної збутової
інформації;
— аналізує попит населення, співвідношення
між попитом, пропозицією і рівнем цін, обсяг
можливих замовлень, розвиток виробництва в
організаціях-конкурентах, стратегію і тактику
їхнього впливу на покупців, реагування на появу нових товарів;
— готує оперативні подання аналітичної документації керівнику;
— розробляє плани з продажу товарів відповідно до структур ринків, координує збутову діяльність фірми;
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— організує аналіз і порівняння якості та характеристик власних товарів і товарів конкурентів;
— бере участь в обґрунтуванні оптимальних
обсягів закупівель товарів;
— визначає шляхи реалізації товарних залишків;
— оперативно реагує на негативні явища, що
виникають на ринках збуту.
2. При збільшенні обсягів збуту закономірно
виникає необхідність у збільшенні кількості
одиниць автотранспорту й, відповідно, чисельності водіїв, а також вантажників. Окрім цього,
можливо, на допомогу розвитку торгівлі прийдуть «Мерчендайзер» (код КП — 3415), «Представник торговельний» (код КП — 3415), «Маркетолог» (код КП — 2419.2), «Менеджер із
збуту» (код КП — 1475.4) та інші необхідні фахівці. У такому випадку кращим може бути
утворення ще одного структурного підрозділу,
наприклад, відділ з питань організації торгівлі,
який може очолити той же «менеджер із збуту».
Зазначені працівники зазвичай, виконують
такі завдання:
1. Менеджер із збуту:
— організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених дого-
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ворів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені строки в
повному обсязі;
— готує пропозиції і розробляє рекомендації
щодо підвищення якості та поліпшення споживчих властивостей товарів і послуг;
— бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації продукції,
складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної стратегії програм із формування попиту та
стимулювання збуту;
— налагоджує зв’язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов’язків
перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв’язків;
— виконує роботу з укладання договорів на
постачання продукції і узгодження умов постачання;
— складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання;
— керує працівниками відділу.
2. Представник торговельний:
— представляє інтереси фірми на ринках за
узгодженою номенклатурою товарів;
— створює сприятливе враження про фірму та
її товари в ділових колах і займається рекламою;
— проводить маркетингові дослідження та
інформує фірму про потенціал і тенденції розвитку ринку;
— визначає місце товарів на ринку, вибирає
оптимальні канали збуту, партнерів і форми
співробітництва;
— надає фірмі інформацію про технічні вимоги до товарів та ціни.
3. Маркетолог:
— аналізує та оцінює ефективність діючих
структур збутових каналів;
— проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами;
— здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів;
— розробляє заходи щодо активізації попиту
та стимулювання збуту, визначає бюджет на
просування товарів на ринок;
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— інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів. Планує
та реалізує заходи з впровадження нових видів
послуг та сервісного обслуговування відповідно
до потреб споживачів та стимулювання продажу
товарів;
— формує інформаційно-аналітичну базу
даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.
4. Мерчендайзер:
— відвідує ключових, мережевих і проблемних клієнтів за встановленим планом роботи;
— стежить за викладкою максимально повного асортименту продукції відповідно до стандартів мерчендайзингу, за розміщенням і оновленням рекламних матеріалів і устаткування;
— інформує представника торговельного про
відсутність достатньої кількості продукції та
заявки;
— створює дублюючі точки продажів, стежить за правильним розміщенням існуючих, покращує місця розміщення продукції по відношенню до продукції конкурентів;
— інформує представника торговельного про
претензії клієнта по кількості та якості товару, що
поставляється згідно з договором постачання;
— передає безпосередньому керівництву про
всі зміни стану ринку на ввіреній йому території, виявлених у процесі роботи;
— виробляє збір маркетингової інформації за
завданням фірми;
— забезпечує проведення рекламних акцій,
промоакцій, дегустацій тощо.
З часом, за умови успішної діяльності та розвитку, мала торговельна фірма може перетворитися на середнє, а то й велике підприємство. За
таких обставин замість «Директора (керівника)
малої торговельної фірми» з’явиться «Директор
(начальник, інший керівник) підприємства»
(з кодом КП — 1210.1), зміниться організація
праці, утворяться нові структурні підрозділи та
значно зросте кількість працівників. Але то вже
інша ситуація й тема для подальшого висвітлення в наступних номерах.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства
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«Темпераментний» персонал:
хто з якою роботою краще
впорається?
Кадровики, звісно, не зобов’язані до тонкощів знати психологію. Але будь-який досвідчений працівник підрозділу по роботі з персоналом чітко усвідомлює можливі
негативні наслідки кадрових призначень, коли, скажімо, на бухгалтерській посаді
опиниться людина непосидюча, емоційно неврівноважена, а референтом приймуть
неквапливого мрійника. Тому ознайомитися із загальними поняттями психології не
завадить, а навпаки допоможе в роботі з персоналом, зокрема, ці знання будуть корисними під час прийняття на роботу нових працівників.
еред методів аналізу, що застосовуються
у кадрово-технологічних системах, які
спрямовані на формування найбільш
працездатного складу працівників, заслуговує
уваги оцінка якостей претендентів (особливо
тих, хто без досвіду роботи) за типами темпераменту. У подальшому такий підхід буде значною
мірою визначати загальне налаштування претендента на запропоновану роботу й, відповідно, подальші результати діяльності на посаді.
Отже, надалі мова піде про загальні риси представників різних типів темпераменту і найбільш підходящі для них посади.
Темперамент в психології визначається як сукупність індивідуально-психологічних характеристик, що виявляються у силі, швидкості та
врівноваженості нервових процесів, зокрема, їх
співвідношенні. Розрізняють усього чотири типи
темпераменту — холеричний, сангвінічний,
флегматичний та меланхолічний. Розглянемо ці
типи у розрізі їхнього впливу на професійну придатність людини.

С

Холерик
Загальний опис: Холерик відчуває азарт, зустрічаючись з труднощами та намагаючись їх
подолати. Він любить ризик і активне проведення часу. Інколи схильний переоцінювати свої
можливості. Енергійний, але не завжди здатний
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довести справу до кінця. У спілкуванні проявляється імпульсивність, емоційність, відкритість
і прямолінійність, подекуди навіть агресивність.
У холерика дуже широке коло спілкування і контактів, але відносини з більшою частиною оточення досить поверхневі. У компаніях холерик
часто грає роль лідера та організатора. Мовлення холерика вирізняється швидкістю, іноді плутане, завжди емоційно забарвлене, підкріплюється яскравою жестикуляцією та мімікою.
Холерик прагне до нового і швидко втомлюється
від одноманітної діяльності, непосидючий.
Швидко приймає рішення, однак часто шкодує
про них і переглядає свою позицію. Рівень працездатності залежить від настрою, який у холерика досить часто змінюється.
Професійна придатність: Холерики досягають великих успіхів у тих професіях, де значущим є людський фактор, коли важливо вміти встановлювати контакти і привертати до себе увагу.
Переваги: Холерик легко включається в нову
для себе діяльність, швидко пристосовується до
змін; висока стійкість до стресів дозволяє йому
бути хорошим керівником та організатором.
Недоліки: Насилу переносить одноманітну
монотонну діяльність, швидко втомлюючись від
неї; холерику важко дається необхідність досконалого вивчення якогось предмета або поступове відточування потрібних умінь та навичок.
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Висновок: Для підтримки працездатності на
високому рівні холерику потрібне постійне емоційне підкріплення, підтримка інтересу до роботи, нові ідеї та проекти.
Таким чином, холерику підійдуть наступні
посади (із зазначенням коду Національного класифікатора України ДК 003: 2010 «Класифікатор
професій», далі — КП):
— «Начальник виробництва» (код КП —
1222.2);
— «Майстер цеху» (код КП — 1222.2);
— «Директор з матеріально-технічного постачання» (код КП — 1226.1);
— «Начальник колони (автомобільної, механізованої)» (код КП — 1226.2);
— «Начальник відділу збуту (маркетингу)»
(код КП — 1233);
— «Начальник відділу (з реклами, зв’язків з
громадськістю)» (код КП — 1234);
— «Менеджер (управитель) з туризму» (код
КП — 1448.1);
— «Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі» (код КП — 1452);
— «Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами» (код КП — 1453);
— «Менеджер (управитель) з логістики» (код
КП — 1475.4);
— «Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю» (код КП — 1475.4);
— «Менеджер (управитель) з реклами» (код
КП — 1476.1);
— «Менеджер (управитель) з персоналу» (код
КП — 1477.1);
— «Гід-перекладач» (код КП — 2444.2);
— «Журналіст» (код КП — 2451.2);
— «Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації» (код КП — 2451.2);
— «Художник-постановник» (код КП —
2455.2);
— «Агент страховий» (код КП — 3412);
— «Екскурсовод» (код КП — 3414);
— «Майстер з продажу, налагодження та експлуатації систем замикання і контролю доступу
(локсмайстер)» (код КП — 7222);
Отже, місце роботи, яке найбільш підходить
для влаштування співробітників із холеричним

№ 2 (110), 18 січня 2016

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

темпераментом те, де ефективність діяльності
оцінюється не за відпрацьованим часом, а за
конкретними результатами. Це посади, пов’язані
з комунікативною взаємодією з людьми: керівники на виробництві та на транспорті, виконавці творчих проектів, працівники мас-медіа, керівники та виконавці у торгівлі, бригадири у
промисловості. А от які ж посади будуть категорично непридатними для людини з холеричним
типом темпераменту? Це, перш за все, посади,
що характеризуються монотонністю виконуваної роботи, серед яких, зокрема:
— «Архіваріус» (код КП — 4141);
— «Офісний службовець (систематизація документів)» (код КП — 4141);
— «Оброблювач інформаційного матеріалу»
(код КП — 4141);
— «Коректор (коригування текстів)» (код КП —
4143);
— «Обліковець» (код КП — 4190);
— «Реєстратор медичний» (код КП — 4222);
— «Оброблювач морепродуктів» (код КП —
9322).
Крім того, холерик навряд чи довго витримає
монотонну роботу на конвеєрі та подібні роботи. До речі, такий працівник буде відчувати дискомфорт й у журналістиці, яка загалом є цілком
прийнятною для нього сферою діяльності, якщо
за умовами роботи йому буде доручено написання не творчих, а «типових» і «стандартних»
матеріалів, наприклад, статистичного спрямування. Як бачимо, холерик може досягти успіху
на посадах, що вимагають, швидше, гнучкості,
ніж прискіпливості.

Меланхолік
Загальний опис: Меланхолік чутливий, вразливий, буває тривожний. Однак його переживання не дуже помітні зовні, оскільки в колективі меланхолік, зазвичай, достатньо замкнутий.
Коло його спілкування вузьке, попри це відносини з людьми у нього складаються міцні й глибокі. Він спокійно переносить самотність. Меланхолік швидко втомлюється від спілкування,
особливо з малознайомими людьми, при цьому
в спілкуванні він тактовний, уважний, спостережливий. Для меланхоліка важлива підтримка
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й схвалення, він насилу переносить невдачі та
болісно сприймає критику. Водночас, у своїй
діяльності він здатний виявляти ретельність,
старанність, бути дуже уважним до деталей.
Професійна придатність: Працівники меланхолічного темпераменту демонструють успіхи в діяльності, що вимагає уваги до деталей й
спостережливості, але не пов’язаної з постійним
спілкування. Предметом праці меланхоліка може
стати техніка, інформація, художні образи.
Переваги: Здатність концентруватися й виконувати завдання, де важливими є деталі; такі
люди добре справляються з монотонною працею, як фізичною, так і розумовою. В аналітичній кабінетній або індивідуальній творчій
роботі меланхолік здатен досягти значних
результатів.
Недоліки: Низька стресостійкість; меланхоліки з труднощами переносять діяльність, де відбуваються часті форс-мажори та різні зміни,
тому найменший стрес може негативно вплинути на їх працездатність.
Висновки: Ефективність діяльності меланхоліків вище на посадах, де результат оцінюється
не за кількісними, а, насамперед, за якісними
показниками.
Таким чином, меланхоліку можуть підійти наступні посади:
— «Інженер-програміст» (код КП — 2132.2);
— «Науковий співробітник (галузь обчислень)» (код КП — 2139.1);
— «Архітектор» (код КП — 2141.2);
— «Аудитор» (код КП — 2411.2);
— «Інженер-проектувальник» (код КП —
2142.2);
— «Провізор-аналітик» (код КП — 2224.2);
— «Літературний співробітник» (код КП —
2451.2);
— «Дизайнер (художник-конструктор)» (код
КП — 2452.2);
— «Художник» (код КП — 2452.2);
— «Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)» (код КП — 3111);
— «Технік-лаборант (хімічне виробництво)»
(код КП — 3116);
— «Кресляр-конструктор» (код КП — 3118);
— «Технік-програміст» (код КП — 3121);
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— «Бухгалтер» (код КП — 3433);
— «Архіваріус» (код КП — 4141);
— «Коректор (коригування текстів)» (код
КП — 4143);
— «Маляр» (код КП — 7141);
— «Робітник з благоустрою» (код КП —
9161).
Меланхолік може відмінно справлятися із завданнями та обов’язками й на посаді «Психолога» (код КП — 2445.2), але лише у випадку індивідуальної (а не групової) роботи з клієнтами.
А от посади, що протипоказані меланхолікам:
— «Агент рекламний» — (код КП — 3429);
— «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» (код КП — 3436.1);
— «Ревізор» (код КП — 3439);
— «Фахівець з інтерв’ювання» (код КП —
3439);
— «Диск-жокей» (код КП — 3472);
— «Агент з постачання» (код КП — 4131);
— «Інтерв’юер» (код КП — 4190);
— «Табельник» (код КП — 4190);
— «Контролер ринку» (код КП — 4215);
— «Адміністратор» (код КП — 4222);
— «Комендант об’єкта» (код КП — 5121);
— «Стюард (готелі та інші місця розміщення)» (код КП — 5121);
— «Охоронник» (код КП — 5169);
— «Продавець непродовольчих товарів» (код
КП — 5220).
При цьому в загалом дискомфортній для меланхоліка сфері реклами, він все ж може працювати як, наприклад, розробник рекламної кампанії (але знову ж таки винятково за умови, що
це не потребуватиме постійного спілкування з
малознайомим людьми).

Сангвінік
Загальний опис: Сангвінік відрізняється врівноваженістю; можна сказати, що він неспокійний зовні, але спокійний всередині. Його характеризує висока працездатність, вміння довго
зосереджуватися на завданні й легко переключатися з одного завдання на інше, але при цьому
він проявляє схильність до деякої поверховості.
У спілкуванні сангвінік відкритий, його мова виразна, він добре стримує емоції, налаштований
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зазвичай добродушно і оптимістично. Сангвінік
легко підтримує з колегами товариські стосунки, у нього зазвичай широке коло контактів і він
легко йде на нові знайомства. Для сангвініка характерна стабільна самооцінка, яка може бути
адекватною або злегка завищеною. Сангвініки
зазвичай володіють хорошими організаторськими здібностями.
Професійна придатність: Такого працівника характеризує стабільна працездатність, він
майже не залежить ні від зовнішніх, ні від внутрішніх чинників роботи. Це дозволяє сангвініку успішно реалізуватися в багатьох професіях,
де використовується як фізична, так і розумова
праця. Комунікативні навички допомагають
йому в професіях сфери послуг, дозволяючи стати хорошим керівником. Сангвінік легко адаптується до будь-якого графіка роботи, з готовністю приймає нововведення.
Переваги: Зможе організувати (налагодити)
роботу підрозділу, а за наявності відповідного
досвіду — цеху, філії або підприємства в цілому;
здатний застосовувати та впроваджувати нові
методи та технології, про таку особу часто говорять, що він «універсальний» працівник.
Недоліки: Не вистачає творчої складової,
імпровізації, здібності розробляти проекти «з
нуля», недостатньо ініціативний.
Висновок: Хороший виконавець (в тому числі —
на керівних посадах) у справах, що потребують
чіткої регламентації, дотримання діючих норм і
стандартів; водночас, буде відчувати суттєві
труднощі, займаючи посади, що потребують насамперед ініціативності та творчого підходу.
З огляду на вищевикладене, сангвініку підійдуть такі посади як:
— «Директор філіалу (філії)» (код КП —
1210.1);
— «Начальник котельні» (код КП — 1222.2);
— «Начальник лабораторії з контролю виробництва» (код КП — 1222.2);
— «Завідувач двору (вантажного)» (код КП —
1226.2);
— «Завідувач складу» (код КП — 1226.2);
— «Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт» (код КП — 1226.2);
— «Головний економіст» (код КП — 1231);
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— «Начальник юридичного відділу» (код КП —
1231);
— «Начальник відділу підготовки кадрів» (код
КП — 1232);
— «Завідувач бюро перепусток»( код КП —
1239);
— «Інженер з охорони праці» (код КП —
2149.2);
— «Лектор» (код КП — 2359.2);
— «Механік-наставник» (код КП — 2359.2);
— «Економіст з праці» (код КП — 2412.2);
— «Адвокат» (код КП — 2421.2);
— «Юрисконсульт» (код КП — 2429);
— «Економіст» (код КП — 2441.2);
— «Технік-технолог» (код КП — 3111);
— «Референт» (код КП — 3436.1);
— «Експедитор» (код КП — 3422);
— «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (код КП — 4115);
— «Адміністратор» (код КП — 4222);
— «Офіціант» (код КП — 5123);
— «Продавець продовольчих товарів» (код
КП — 5220).
Також пам’ятайте, що робота, яка вимагає
підвищеної уваги до деталей і постійної зосередженості («Диспетчер» (код КП — 3119), «Діловод» (код КП — 4144), «Токар» (код КП — 8211)
тощо), хоч і цілком доступна для сангвініка, але
не стимулює його і швидко набридає.
Посадами, які найменш придатні для сангвініка, є:
— «Менеджер (управитель) з постачання»
(код КП — 1475.4);
— «Суперінтендант» (код КП — 2145.2);
— «Агроном-дослідник» (код КП — 2213.1);
— «Дизайнер одягу» (код КП — 2452.2);
— «Модельєр» (код КП — 2452.2);
— «Художник-постановник» (код КП —
2455.2);
— «Електромеханік засобів радіо та телебачення» (код КП — 3113);
— «Виробник художніх виробів з кераміки»
(код КП — 7321);
— «Флорист» (код КП — 7331);
— «Кравець» (код КП — 7433).
У цілому сангвінічний тип темпераменту найбільш універсальний з точки зору зайняття
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посади — сангвінік може знайти себе практично в будь-якій діяльності, відповідно до своїх інтересів, здібностей та отриманих навичок.

Флегматик
Загальний опис: Флегматик — це найстабільніший тип нервової системи. Типовий флегматик відрізняється врівноваженістю, стресостійкістю, низькою емоційністю. Його характеризує
повільний темп мовлення, рухів і діяльності. Однак звичну для себе діяльність флегматик виконує в середньому темпі й з високою точністю.
У спілкуванні — це врівноважена, спокійна, небагатослівна, розважлива людина, потреба в
спілкуванні у флегматика невисока, коло контактів, як правило, досить вузьке. Флегматик,
зазвичай, довго вагається у прийнятті рішення,
але якщо вже визначився, то вже його не змінює
і методично слідує за своїм вибором. Для флегматика важлива звична і спокійна обстановка,
порядок у всьому, він дуже втомлюється від метушні та якихось надзвичайних, чи, як кажуть,
«позаштатних» ситуацій. Вміє доводити почате
до кінця, хоча «включатися» в роботу може досить довго. Повільний темп діяльності флегматика успішно компенсується ретельністю та
скрупульозністю. У багатьох випадках може під
час вивчення матеріалу зосередитися на головному, як слід розібратися в основних закономірностях і правилах, а далі справи підуть швидше
й простіше. Узагальнюючи, можна сказати, що
для флегматика ефективніше буде розібрати детальніше одну складну задачу, аніж вирішити
десять простих.
Професійна придатність: Флегматик — рекордсмен з працездатності, він як ніхто інший
може довго і якісно виконувати будь-яку монотонну працю, або роботу, що вимагає ретельності. Незворушність флегматика корисна у всіх
сферах діяльності, де потрібно холоднокровно
проаналізувати ситуацію і прийняти рішення.
Флегматик досягає успіху у виробництві, адмініструванні й скрізь, де потрібно підтримувати
процеси в стабільному стані.
Переваги: Незамінний під час монотонної роботи, а також у діяльності, що потребує прояву
аналітичних здібностей; може стати непоганим
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керівником аналітичного відділу або робітником на конвеєрі.
Недоліки: Навряд чи впорається з подоланням непоодиноких форс-мажорних ситуацій на
виробництві; не найкращий переговірник у бізнесі та продавець-консультант у торгівлі.
Отже, флегматику добре підійдуть наступні
професії:
— «Завідувач архіву» (код КП — 1229.7);
— «Головний бухгалтер» (код КП — 1231);
— «Інженер з технічного нагляду (будівництво)» (код КП — 2142.2) та інші інженерні посади;
— «Адміністратор системи» (код КП — 2131.2);
— «Програміст (база даних)» (код КП — 2132.2);
— «Лікар ветеринарної медицини» (код КП —
2223.2);
— «Бухгалтер» (код КП — 3433);
— «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» (код КП — 4211);
— «Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)» (код КП — 7341);
— «Лаборант хімічного аналізу» (код КП — 8159).
Незважаючи на низьку товариськість флегматика, такий працівник може досить успішно бути
задіяним на посадах, пов’язаних зі спілкуванням
(аби це не були місця роботи, де від нього вимагається активна участь (наприклад, «Менеджер
(управитель) з туризму» (код КП — 1448.1)). Він
може добре проявити себе на будь-яких бухгалтерських посадах, а також в медицині.
Хоча для флегматика і немає категоричних
«протипоказань» як для представників трьох попередніх типів темпераменту, але наступні посади йому все ж таки краще не пропонувати:
— «Диск-жокей» (код КП — 3472);
— «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (код КП — 4115);
— «Керуючий магазином» (код КП — 1314);
— «Мерчендайзер» (код КП — 3415);
— «Фахівець з організації майнової та особистої безпеки» (код КП — 3450);
— «Охоронець» (код КП — 5169);
— «Демонстратор товарів (рекламна діяльність)» (код КП — 5220);
— «Продавець (з лотка, на ринку)» (код КП —
5230);
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— «Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва» (код КП — 7215) та інші «бригадирські»
позиції у промисловості;
— «Водій автотранспортних засобів» (код КП —
8322);
— «Кур’єр» (код КП — 9151).
Тож, як бачимо, флегматику буде важко проявити себе на посаді, яка змушуватиме його часто імпровізувати, перебувати в умовах мінливого середовища, постійного налаштовуватися на
нові завдання. Натомість для флегматика важлива робота за чітким графіком, зі зрозумілими
алгоритмами, чітко поставленими завданнями і
точними термінами їх виконання.
Завершуючи огляд професійних характеристик персоналу залежно від типу нервової системи, слід підкреслити, що такі типи темпераменту дуже рідко зустрічаються у так званому
«чистому» вигляді. Зазвичай, мова йде про домінування одного з чотирьох типів темпераменту, який не завжди правильно визначається у
формальній співбесіді під час добору кандидатів
на вакантні посади. І тут виникає очевидне питання — як же кадровику визначити, чи підходить претендент на ту чи іншу посаду за темпераментом?

Тест на темперамент
Отже, якщо кадровик бажає не обмежуватися
вивченням резюме та анкети претендента на
посаду, а дізнатися більше про його внутрішній
світ у сенсі очікуваних результатів роботи, він
може запропонувати кандидатові пройти наступний тест.
Завдання.
Претенденту на посаду слід ознайомитися з
наведеними висловами й позначити знаком «+»
ті, з якими він погоджується:
1. Я часто відчуваю потребу в нових враженнях.
2. Мені буває складно відмовитися від своїх
планів.
3. Зазвичай я говорю швидко, довго не роздумуючи.
4. Іноді я відчуваю себе нещасним без причини.
5. На спір я можу здійснити незвичний вчинок.
6. Іноді я порушую свої обіцянки.
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7. У мене часто змінюється настрій.
8. Мені подобаються азартні ігри.
9. У мене буває прискорене серцебиття.
10. Я часто засмучуюся через те, що сказав
або зробив щось не так.
11. Мені подобається робота, яка вимагає
швидкості.
12. Мені доводилося погано відгукуватися
про своїх знайомих.
13. Мене легко образити.
14. Краще мати багато приятелів, аніж мало
друзів.
15. Часом мене переповнює енергія, а інколи —
усе валиться з рук.
16. Мені комфортніше знаходитися у компанії, аніж бути на самоті.
17. Я довго переживаю невдачу.
18. У мене бувають думки, які хотілося б приховати від інших.
19. Я можу дати волю почуттям та від душі повеселитися у компанії.
20. Я часто нервую.
21. Думаю, що мене вважають веселою людиною.
22. Я часто жалкую про недоречно сказані та
несказані вчасно слова.
23. На грубість я відповідаю грубістю.
24. Я можу запізнитися.
25. Зазвичай мені комфортно в шумній компанії.
26. Іноді мені заважають спати різні думки.
27. Мені простіше спитати щось у інших, ніж
прочитати самому.
28. Я часто відчуваю провину.
29. Мені подобається бути в центрі уваги.
30. Іноді я говорю про речі, в яких не обізнаний.
31. Мені часто сняться кошмари.
32. Мені легко спілкуватися з незнайомою
людиною.
33. Іноді мені здається, що я чимось гірший за
інших.
34. Гадаю, що я — впевнена у собі людина.
35. Мене зачіпає критика.
36. У мене є деякі шкідливі звички.
37. Я можу розважити нудну компанію.
38. Я турбуюся про своє здоров’я.
39. Я полюбляю жартувати над іншими.
40. Мені складно відповісти «ні», коли мене
про щось просять.
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Подальші дії виконує вже кадровик й вони будуть стосуватися оброблення результатів тесту
та їх графічного позначення (див. Квадрат для
визначення темпераменту за результатами
тесту).
Y

17
•
•
ХОЛЕРИК

МЕЛАНХОЛІК
•
10
1

•

•

•

8

9

9

10

•

•

•

17

9

Х

8
•
ФЛЕГМАТИК

САНГВИНІК
•
•
1

Квадрат для визначення темпераменту
за результатами тесту
Оброблення результатів тесту.
«Відвертість» кандидата.
Насамперед, слід визначити достовірність
результатів тесту. Для цього слід оцінити кожну негативну відповідь на питання 5, 12, 18,
24, 30, 36 в 1 бал. Чим менше балів, тим вища
достовірність тесту. Якщо претендент набрав
тут більше 3 балів, то, швидше за все, він підсвідомо чи свідомо прагнув надати «хороші»,
«правильні» відповіді й не був достатньо щирим. Слід позначити цей результат як «Відвертість».
«Товариськість» кандидата.
Тепер підрахуйте кількість позитивних відповідей на питання 1, 3, 5, 8, 11,14, 16, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 32, 34, 37, 39. Запишіть суму, позначивши її як «Товариськість».
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«Стабільність» кандидата.
Наразі підрахуйте кількість позитивних відповідей на питання 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20,
22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40. Запишіть суму як
«Стабільність».
Графічні позначення.
Далі на вищенаведеному Квадраті для визначення темпераменту за результатами тесту,
на горизонтальній осі (Х) позначте точкою суму
балів з групи «Товариськість», а на вертикальній
(Y) — точкою суму балів з групи «Стабільність».
Таким чином, будуть отримані дві точки, які
слід з’єднати відрізком, що опиниться у одному з
чотирьох квадратів, визначаючи домінуючий
тип темпераменту кандидата на посаду. При цьому чим далі відрізок буде від центру, тим більш
яскраво виражений тип темпераменту.
Так, координати точок (Х, Y) відповідних типів
темпераменту будуть розташовані у діапазонах:
— для меланхоліка (1 – 8; 10 – 17), наприклад,
такі координати точок: 4; 13;
— для холерика (10 – 17; 10 – 17), наприклад,
13; 12;
— для сангвініка (10 – 17; 1 – 8), наприклад,
12; 10;
— для флегматика (1 – 9; 1 – 9), наприклад, 6; 5.
Якщо точки будуть скупчені у центрі (наприклад, з координатами 9; 9), то це свідчитиме про те,
що темперамент претендента увібрав у себе якості
різних типів. Будемо вважати, що найкращі.
Подальші висновки кадровику треба робити,
враховуючи кількість балів «Відвертості».
Насамкінець зауважимо, що темперамент, як
сукупність індивідуально-психологічних характеристик, може лежати в основі такого явища
професійної сфери як, так званий, «людський
фактор», а тому заслуговує уваги з боку роботодавця та кадровика й може стати у нагоді не
лише під час добору кандидатів на вакантні посади, а й, наприклад, при виявленні причин,
чому деякі загалом відповідальні співробітники
підприємства успішно виконують свої основні
функції, але не дуже вдало справляються з окремими нетиповими для них завданнями.

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

На місце основної працівниці (бухгалтера), яка перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, було прийнято іншу працівницю
за строковим трудовим договором, але й вона народила дитину і теж збирається
йти у відпустку для її догляду до трьох років. Як правильно видати наказ про
прийняття на роботу бухгалтером вже третьої працівниці?
Насамперед, надамо умовні позначення Вашим працівникам, аби спростити надання відповіді на запитання:
1) працівник «А» — це Ваша основна працівниця (яка вже перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
2) працівник «Б» — працівниця, яку Ви вже
прийняли на роботу за строковим трудовим договором на місце працівника «А» і яка сама незабаром збирається йти у декретну відпустку;
3) працівник «В» — працівник, якого Ви тільки збираєтеся прийняти на роботу.
Отже, якщо працівник «Б», прийнятий за
строковим трудовим договором на час перебування основного працівника «А» у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, теж оформить таку відпустку, Ви маєте право на час відпустки працівників «А» і «Б»
укласти строковий трудовий договір з третім
працівником «В». Але зверніть увагу, що прийняття на роботу в такому разі матиме певні особливості, оскільки відпустку для догляду за дитиною в будь-який час може перервати як
основний працівник «А», так і працівник «Б»,
прийнятий на його місце за строковим договором. Щоб убезпечити себе від непорозумінь у
подальшому, строк трудового договору з працівником «В» слід обмежити не зазначенням
його загальної тривалості чи граничною датою, а часом виконання роботи (наприклад, на
час виконання роботи за посадою бухгалтера до
моменту виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівника «А» чи працівника «Б»). Це обов’язково слід
враховувати при виданні наказу про прийняття
на роботу працівника «В», у якому мають міститися відповідні умови (див. Зразок).
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Але якщо видати наказ про прийняття на роботу працівника «В», як бачите, неважко, так
само як і звільнити його з роботи після виходу
на роботу працівника «А» чи «Б», то от зі звільненням працівника «Б» після виходу на роботу
працівника «А» можуть виникнути деякі ускладнення — тому одразу пояснимо, як Вам слід буде
діяти за таких обставин.
Отже, якщо основний працівник «А» вийде на
роботу після закінчення відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(чи у разі її переривання), обидва працівники
«Б» і «В» підлягають звільненню у зв’язку із закінченням строкових трудових договорів. При
цьому продовження трудових відносин (тобто
вихід працівника на роботу наступного дня після закінчення строкового договору та допуск
його до роботи) є юридичним фактом, за яким
строковий трудовий договір, відповідно до ст. 391
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений термін.
Водночас, працівниця «Б» належить до категорії жінок, на яких поширюються гарантії, передбаченні ч. 3 ст. 184 КЗпП. За цією нормою
звільнення жінок, перерахованих у ч. 3 ст. 184
КЗпП, у зв’язку із закінченням строкового трудового договору можливе, але з обов’язковим працевлаштуванням на цьому або на іншому
підприємстві відповідно до її спеціальності. При
цьому розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у такому випадку не допускається.
Однак відносини між роботодавцем і працівником з дня закінчення терміну трудового договору мають суттєву специфіку. Передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування
середньої заробітної плати, але не більше трьох
місяців з дня закінчення строкового трудового
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА»
14.01.2016 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 12-п

Про прийняття
на роботу
ПРИЙНЯТИ:
МИРОНЕНКО Вікторію Олексіївну на посаду бухгалтера за строковим трудовим договором на час відсутності бухгалтера Авраменко Олесі Василівни та бухгалтера Коломієць
Марії Сергіївни, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, з 18 січня 2016 року до дня фактичного виходу на роботу Авраменко О. В.
або Коломієць М. С., з посадовим окладом 4 000 грн на місяць.
Підстави: 1. Заява Мироненко В. О. від 14.01.2016 р..
2. Наказ від 12.02.2014 р. № 31-п про надання відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку Авраменко О.В..
3. Наказ від 23.12.2015 р. № 242-п про надання відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку Коломієць М. С..
Директор
З наказом ознайомлена:
18.01.2016 р.

Павленко
Мироненко

договору (а не з дня звільнення). Закінчення
строку трудового договору не дає роботодавцеві
права звільнити жінку. Він має тільки попередити її, що після закінчення строкового трудового
договору вона до роботи допущена не буде, що
на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, і повинна буде з’явитися на підприємство, коли буде можливість її працевлаштувати
для продовження роботи (в разі працевлаштування на цьому підприємстві) або одержання трудової книжки і розрахунку (в разі працевлаштування на іншому підприємстві).
Якщо буде прийнято рішення про працевлаштування на іншому підприємстві, жінку можна
буде звільнити за п. 5 ст. 36 КЗпП (переведення
працівника за його згодою на інше підприємство). Якщо жінка відмовиться від працевлаштування за фахом без поважних причин, її може
бути звільнено з роботи за п. 2 ст. 36 КЗпП, навіть якщо після закінчення строку трудового договору минув певний час. Вважати при цьому
строковий трудовий договір продовженим на
невизначений строк, що виключало б застосу-
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вання п. 2 ст. 36 КЗпП, неможливо, оскільки після закінчення строку трудового договору мала
місце вимога припинення трудового договору
(ст. 391 КЗпП).
Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 не може бути визнано, що роботодавець
виконав обов’язок з працевлаштування, якщо
жінці не було надано на тому самому або на іншому підприємстві іншої роботи або запропоновано роботу, від якої вона відмовилася з поважних причин (зокрема, за станом здоров’я).
Також звернуть увагу, що у разі, якщо працівниця «Б» виявить бажання перервати відпустку
для догляду за дитиною й вийде на роботу раніше, аніж працівниця «А» (тобто до дня закінчення строкового трудового договору), то Ви будете
зобов’язані надати працівниці «Б» місце роботи
бухгалтера. За таких обставин працівник «В»
має бути звільнений за п. 2 ст. 36 КЗпП або ж, за
наявності вакантних посад, йому може бути надано іншу роботу.
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Чи можна у наказі про прийняття на роботу встановити працівникові
на час випробування оклад нижче, аніж передбачений штатним розписом?
Ні, не можна.
Відповідно до ст. 26 Кодексу законів про працю України у період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Це
означає, що включення до трудового договору
додаткових умов, у тому числі й умови про випробування, не може впливати на основні умови, зокрема щодо оплати праці.

Отже, в наказі про прийняття працівника на
роботу слід зазначити умову про випробування,
проте розмір посадового окладу (основна складова заробітної плати) має відповідати тому,
який вказано у чинному на день його прийняття
штатному розписі. Також не забувайте, що випробування можна встановити лише за згодою
працівника.

Відповідно до наказу міністерства змінено назву відділу кадрів
на «Відділ кадрового забезпечення». Чи потрібно здійснювати
перепризначення працівників?
Ні, не потрібно.
На практиці зміна назви структурного підрозділу (перейменування структурного підрозділу)
не тягне за собою скорочення чисельності або
штату працівників. Отже, трудові відносини з
працівниками зберігаються. У такому випадку
наказ про переведення (а тим більше — про перепризначення) працівників не видається, але в
трудових книжках окремим рядком в графі 3 робиться запис: «Структурний підрозділ такий-то
з такого-то числа перейменовано на такий-то»,

а в графі 4 трудової книжки проставляється підстава перейменування структурного підрозділу — наказ, рішення, розпорядження, його номер і дата.
Якщо після зміни назви (перейменування)
структурного підрозділу виникнуть питання
щодо переведення працівників на інші посади
(зазвичай більш високі за статусом), присвоєння категорій, рангів тощо, вони вирішуються в
установленому порядку, але із зазначенням нової назви структурного підрозділу.

Чи скорочується робочий день на одну годину перед святковим днем
для тих працівників, які й так працюють на умовах неповного робочого часу
(по шість годин)?
Так, скорочується.
Згідно зі ст. 53 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) напередодні святкових і
неробочих днів тривалість роботи працівників
скорочується на одну годину (як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні)
і це положення поширюється на всіх працівників, у тому числі й тих, хто працює на умовах неповного робочого часу.
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Єдиним винятком з цього правила є працівники, яким відповідно до ст. 51 КЗпП встановлено скорочену тривалість робочого часу (тобто
неповнолітні; працівники, зайняті на роботах зі
шкідливими умовами праці; окремі категорії
працівників (педагогічні працівники, працівники закладів та установ охорони здоров’я тощо),
яким скорочена тривалість робочого часу встановлена законодавством).
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Вихід з відпустки працівника, який працює позмінно, припадає на неділю чи
святковий день, як його слід оплачувати (чи взагалі неоплачувати) і коли такий
працівник повинен виходити з відпустки — у свою зміну чи після свята?
Вихід з відпустки має відбуватися згідно з
графіком роботи працівника.
Відповідно до ст. 69 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) працівникам,
що працюють позмінно, вихідні дні надаються
в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується роботодавцем за погодженням
з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.
Отже, неділя не обов’язково є вихідними днями для змінного працівника. Якщо вихід з відпустки припадає на неділю, що, згідно із графіком змінності, є робочими днями для працівника — він має виходити на роботу. При цьому
оплата в ці дні здійснюється у звичайному порядку. Якщо ж за графіком роботи день виходу
з відпустки є вихідним — працівник має вийти
на роботу наступного дня після вихідного. Залучення до роботи у вихідний день, встановлений графіком змінності, допускається у виняткових випадках, передбачених ст. 71 КЗпП.
Компенсуватися робота у вихідний день може
або за згодою сторін, або шляхом подвійної
оплати, або наданням іншого дня відпочинку
(ст. 72 КЗпП).
Робота ж у святковий або неробочий день (це
дні релігійних свят, встановлені на законодавчому рівні — Різдво, Пасха та Трійця), незалежно
від графіка, підлягає оплаті у подвійному розмірі, відповідно до ст. 73 та ст. 107 КЗпП.
Зверніть увагу, що у святковий або неробочий день допускаються тільки роботи, припинення яких неможливе з виробничо-технічних
умов або через необхідність безперервного
обслуговування населення, а також у випадках необхідності відвернення або ліквідації
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; для відвернення нещасних випадків,
які ставлять або можуть поставити під загрозу
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життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт,
від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства;
для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення і
призначення.
Якщо робота у святковий або неробочий день
передбачена графіком роботи працівника, цей
час включається до норми тривалості робочого
часу за обліковий період.
Оплата праці, залежно від її виду, провадиться:
— відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
— працівникам, робота яких оплачується за
годинними або денними ставками — у розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо
робота провадилася понад місячну норму.
Отже, якщо вихід з відпустки припадає на
святковий день, який згідно графіка роботи працівника є робочим, працівник має вийти на роботу. При цьому, якщо йому встановлено оклад,
оплата за роботу у святковий день провадиться
у розмірі одинарної годинної або денної ставки
зверх окладу. Якщо ж наступний день після закінчення відпустки є святковим або неробочим,
і за графіком робота в цей день не передбачена,
працівник не повинен виходити. У разі потреби
працювати у святковий день не за графіком,
така робота буде провадитись понад місячну
норму і має оплачуватись у розмірі подвійної
годинної або денної ставки зверх окладу. Опла-
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та у зазначеному розмірі провадиться за години,
фактично відпрацьовані у святковий або неробочий день.

За бажанням працівника, який працював у
святковий або неробочий день, йому може бути
наданий інший день відпочинку.

Чи можна укласти цивільний договір про надання послуг
зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?
Так, можна.
У ст. 2 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначено, 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. Право на відпустки забезпечується:
— гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період
місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;
— забороною заміни відпустки грошовою
компенсацією, крім випадків, передбачених
ст. 24 Закону № 504).

Відповідно до ст. 3 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які
працюють за трудовим договором у фізичних
осіб регулює законодавство про працю. Законодавство про працю складається з КЗпП та
інших актів законодавства України, прийнятих
відповідно до нього (ст. 4 КЗпП).
Натомість цивільно-правові відносини регулюються нормами цивільного права і законодавство про працю на них не поширюється.
Під час укладення цивільно-правового договору громадянин не подає заяви про прийняття
на роботу і не надає трудової книжки, а відносини, що виникають між ним і підприємством,
регулюються винятково нормами Цивільного
кодексу України.

Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку
суміснику під час його звільнення?
Звісно, виплачується.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) працівник має право поряд з основним місцем роботи укласти трудовий
договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою
сторін.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), який розповсюджується
на всіх працівників, які знаходяться у трудових
відносинах з підприємствами незалежно від їх
форм власності (а сумісник перебуває в трудо-
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вих відносинах), працівники мають право на
оплачувану відпустку. Згідно зі ст. 10 Закону
№ 504, відпустка на роботі за сумісництвом надається працівнику одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи. Заробітна плата сумісникам виплачується за фактично виконану роботу (ст. 1021 КЗпП). Із заробітку на роботі за
сумісництвом їм нараховуються виплати за час
відпустки.
У випадку звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація в останній
день роботи на загальних підставах пропорційно відпрацьованому часу за всі невикористані
ним дні щорічної відпустки (ст. 116 КЗпП).
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К

*

Коптильник ковбасного сиру
9 Короткий опис професії: Коптильник ковбасного сиру — це робітник на виробництві сирів, до функціональних обов’язків якого входить
термічне оброблення сиру (копчення).
9 Зміст роботи: Ведення процесу копчення
ковбасного сиру в коптильних камерах, завантаження рам з батонами сиру в коптильні камери, подача палива в топки, регулювання температурного режиму копчення; вивантаження рам
з батонами сиру з коптильних камер і направляння їх на охолоджування тощо.
9 Повинен знати: Технологію копчення сирів, вимоги до якості продукції, конструктивні
особливості коптильних камер, вміти здійснювати управління роботою коптильних камер.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша фізична підготовка, спостережливість,
уважність, розвинутий окомір, добра координація рухів; протипоказання — хвороби дихальної
системи.
9 Умови праці: Робота відбувається у коптильних приміщеннях цехів з виробництва сирів; обов’язкова наявність санітарної книжки.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта напряму харчових технологій, підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 300 грн
на місяць.
9 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 8272, ця професія у КП
належить до підкласу «Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції», у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до групи 10.5 «Виробництво молочних продуктів».

9 Споріднені професії: «Сировар-майстер з
дозрівання сирів».

Коректор (коригування текстів)
9 Короткий опис професії: Коректор — це
технічний працівник у друкарській сфері, який
перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах
газет, журналів, книг тощо.
9 Зміст роботи: Виправлення помилок різного виду, виявлення за допомогою словників і
енциклопедій різних друкарських помилок; у
засобах масової інформації коректор стежить,
щоб було дотримано загальноприйняте скорочення слів, оформлення таблиць, посилань, погоджує з редактором відзначені стилістичні погрішності; коректор у друкарні звіряє відтиски з
оригіналом і при необхідності виправляє помилки і технічні недоліки (невитриману відстань
між буквами або рядками, рівність розташування букв або слів, довжину рядків, абзаци).
9 Повинен знати: Філологію, граматику і
стилістику літературної мови, правила коректури та стандартні коректурні знаки, редакторську справу, літературні джерела за напрямом
діяльності.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Розвинене мовне чуття, уважність, посидючість,
урівноваженість, витривалість, спостережливість.
9 Умови праці: Коректор працює у засобах
масової інформації, книжкових видавництвах,
науково-дослідних організаціях. Робота коректора одноманітна, цілий день доводитися перебувати у сидячому положенні. Цей працівник
постійно відчуває велике навантаження на очі
та чимале психологічне навантаження. Крім
того, у щоденних газетах робота проводиться
часто в авральному режимі, тому в коректора
робочий день, зазвичай, не нормується.
9 Кваліфікаційні вимоги: Початковий рівень
вищої освіти (бакалавр).
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 000 грн
на місяць.

___________________
*Для нових читачів повідомляємо, що «Словник професій в описах» регулярно друкується у газеті «Консультант Кадровика», починаючи з № 3 (87) за 2015 рік.
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9 Кодування: Код КП — 4143, ця професія у

9 Кодування: Код КП — 7132, ця професія у

КП належить до підкласу «Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними
роботами», у КВЕД — до розділу 58 «Видавнича
діяльність».
9 Споріднені професії: «Редактор літературний».

КП належить до підкласу «Лицювальники та
паркетники», у КВЕД — до класу 43.33 «Покриття підлоги й облицювання стін».
9 Споріднені професії: «Лицювальник-мармурник», «Лицювальник-мозаїст».

Л

Лицювальник-плиточник
9 Короткий опис професії: Лицювальникплиточник — це кваліфікований робітник, який
виконує облицювальні роботи на будівництві
житлових та нежитлових приміщень і об’єктів.
9 Зміст роботи: Облицювання плиткою стін
будинків, опорів мостів і т. п., а також внутрішніх
приміщень; сортування керамічної плитки за
розміром та/або кольором, її укладання (як звичайне, так і за заданим малюнком); виконання
ремонту облицьованих поверхонь.
9 Повинен знати: Види матеріалів, які використовуються при облицьовуванні; способи
розмітки та розбивки горизонтальних, вертикальних і криволінійних поверхонь; способи
встановлення та кріплення фасонних і прямих
плиток, вимоги до якості облицювання; прийоми роботи з рівнем, основи будови машин для
вібровдавлювання плиток; правила ремонту й
заміни плиток.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Розвинений лінійний окомір, точна зороворухова координацію (на рівні рухів рук), також
необхідні гарне почуття рівноваги і відсутність
страху висоти.
9 Умови праці: Ця робота не рекомендуються
людям, які страждають захворюваннями органів дихання, опорно-рухового апарату, серцевосудинної системи, нервової системи, мають порушення роботи вестибулярного апарату.
9 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта та підготовка на виробництві.
9 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
9 Рівень заробітної плати: 6 000 – 7 000 грн
на місяць.
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Лікар ветеринарної медицини
(група професій)
9 Короткий опис професії: Лікар ветеринарної медицини — це професіонал, що спеціалізується на лікуванні домашніх та сільськогосподарських тварин.
9 Зміст роботи: Лікування та профілактика
хвороб тварин, а також проведення різних медичних і косметичних процедур, у тому числі операцій;
ветеринарно-санітарний контроль при виробництві та реалізації продуктів тваринництва (м’яса,
молока, яєць тощо) на ветеринарних пунктах
і станціях, фермах, у відділах виробничо-ветеринарного контролю на м’ясокомбінатах, м’ясомолочних і харчових контрольних станціях, у ветлабораторіях.
9 Повинен знати: Лікувальну справу, ветеринарію, анатомію тварин, фармацію, методи
контролю сільгосппродукції, поведінку тварин.
9 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, хороша пам’ять і зір, аналітичні здібності, стресостійкість, врівноваженість, сміливість, фізична сила.
9 Умови праці: У спеціалізованих ветеринарних клініках і аптеках, організаціях, що переробляють і реалізовують продукцію тваринництва, на фермах, в зоопарках, цирках, клубах
службового собаківництва та в інших місцях, де
перебувають тварини; в наглядових органах, що
здійснюють контроль реалізації продуктів тваринництва.
9 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої
освіти (магістр) ветеринарного спрямування.
9 Затребуваність на ринку праці: Висока.
9 Рівень заробітної плати: 4 000 – 4 500 грн
на місяць.
9Кодування: Код КП — 2223.2, ця професія у
КП належить до підкласу «Ветеринари», у КВЕД —
до класу 75.00 «Ветеринарна діяльність».
Споріднені професії: «Зоотехнік», «Біолог».
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Січень-2016

Важливі дати січня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

1 — Новий рік (святковий день).
7 — Різдво Христове (святковий день).

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
26

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (1 — Новий
рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 12
Кількість робочих днів — 19
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 151 година

Лютий-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Кількість календарних днів — 29
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин

Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
Головний редактор
Анжеліка Домбругова
Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

11 — останній день подання до органу державної статистики (термін подання звітів подовжено згідно з наказом Держстату від 26 листопада 2015 р. № 341):
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (місячна) за грудень 2015 року (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 7 серпня 2013 р. № 239);
9звіту з праці за формою № 1–ПВ (квартальна) за січень – грудень 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату України від 5 серпня 2014 р. № 224).
14 — Старий Новий рік — Новий рік за Юліанським
календарем;
— останній день подання до органу соціального
захисту населення звіту про фактичні витрати на виплату
середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період (за формою, затвердженою постановою КМУ від
4 березня 2015 р. № 105).
16 — робочий день (якщо 8 січня відповідно до рекомендацій Уряду (розпорядження КМУ від 11 листопада
2015 р. № 1155-р.) був вихідним).
19 — Хрещення Господнє.
21 — Міжнародний день обіймів — він був заснований
в США у 1986 році під назвою Національного дня обіймів,
але дуже стрімко поширився по всьому світу. Згідно з традицією свята, обійняти в цей день можна навіть незнайому
людину.
22 — День Соборності України (встановлено Указом Президента України від 13 листопада 2014 р.
№ 871/2014).

Норми робочого часу

Засновник і видавець
ТОВ «Професійні видання»

8 — для працівників, яким установлено п’ятиденний
робочий тиждень із двома вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на суботу
16 січня (розпорядження КМУ від 11 листопада 2015 р.
№ 1155-р.).
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25 — День студентів (Тетянин День) — найулюбленіший день усіх студентів, який відзначається вже понад 250
років.
26 — Всесвітній день митниці (традиційно).
27 — День пам’яті голокосту (оголошено Генеральною
Асамблеєю ООН у 2005 році).
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

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

