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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

9 березня може стати вихідним
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (далі — Комітет) рекомендує прийняти за основу проект Закону України про внесення
зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю України
(реєстр. № 4375).
Згаданим законопроектом передбачено запровадження нового святкового дня — День народження
Тараса Григоровича Шевченка, який має відзначатися
9 березня.
Комітет підтримує встановлення цього нового
святкового дня, оскільки його прийняття буде мати

важливе суспільно-політичне, культурне та моральноетичне значення для громадян України, а також сприятиме підвищенню рівня самоідентифікації громадян
України та зміцненню довіри й поваги до України.
Разом з тим у Комітеті відзначили, що запровадження додаткового вихідного дня призведе до порушення встановленого балансу неробочих і робочих
днів, що зі свого боку збільшить витрати з бюджетів
усіх рівнів на виплату компенсації за роботу у святковий (неробочий) день, або виникне питання щодо надання працівникам іншого дня відпочинку, як це передбачено ст. 107 Кодексу законів про працю України.

Оновлені вимоги до банків,
які виплачують зарплати та пенсії
Кабінет Міністрів України постановою від 22 вересня 2016 р. № 662 врегулював деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної
плати працівникам бюджетних установ.
Зокрема, встановлюються єдині критерії для уповноважених банків щодо виплати пенсій, грошової
допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ; здійснюватиметься відбір уповноважених банків для всіх виплат загальною конкурсною комісією, яку буде створено Мінфіном із залученням
представників Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку,
Казначейства, Пенсійного фонду та Нацбанку.
Уповноваженими зможуть стати банки, що мають
активи, частка яких становить не менше 1,0% активів
банківської системи. Також банки, контрольний пакет
акцій яких належить міжнародним фінансовим і банківським установам, що мають міжнародний рейтинг
інвестиційного класу від міжнародно-визнаних рейтингових агентств або в яких держава володіє часткою більше ніж 75%.

На час проведення конкурсу банки повинні відповідати таким вимогам:
— протягом останніх шести місяців Нацбанком не
застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження,
призупинення чи припинення здійснюваних банком
операцій;
— не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зі сплати зборів, штрафів, пені;
— не мають заборгованості зі сплати податків і зборів;
— протягом останніх 12 місяців до власників або
пов’язаних осіб не було застосовано Україною, іноземними державами – членами Організації економічного
співробітництва та розвитку або ЄС санкцій;
— здійснюють емісію електронних платіжних засобів (платіжних карток).
Крім того, банки будуть мати три місяці перехідного періоду для досягнення відповідності оновленим
вимогам до них.

Затверджено Порядок оплати праці присяжних
Державна судова адміністрація України наказом від 5 жовтня 2016 р. № 198 затвердила Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов’язків у суді.
Так, присяжному за час виконання ним обов’язків
у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу:
— у 2016 році в порядку, визначеному Законом
«Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI;
— з 2017 року в порядку, визначеному ч. 3 ст. 135
Закону «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII (з
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врахуванням п. 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні
положення» цього Закону).
Виплата винагороди присяжному за час виконання ним обов’язків у суді здійснюється відповідним територіальним управлінням ДСА за рахунок коштів
бюджетної програми на здійснення правосуддя на
підставі письмової заяви присяжного. До заяви додаються копії паспорта громадянина України та облікової картки платника податків. Кошти перераховуються на відкритий банком рахунок, зазначений у
заяві присяжного. Виплата добових присяжному проводитиметься в розмірах, встановлених для відряджень в межах України.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 7 червня 2016 р. № 2.4-46-920

Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку
з нещасним випадком невиробничого характеру
Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого
дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК
інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності)
незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на
підприємстві, в установі, організації (далі — комісія), до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної
профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють
інтереси застрахованих осіб), відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону № 1105.
Обов’язкова наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру при
призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, чинним законодавством не передбачена.
У разі потреби комісія сама з’ясовує обставини та причини нещасного випадку, що стався з
працівником, і приймає рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, що фіксується у протоколі засідання комісії. При цьому акт за формою
НТ відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру,
затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270, комісія не складає, оскільки це не є її
компетенцією.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 15 Закону № 1105 під час перевірки правильності використання коштів
Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних страхувальник зобов’язаний надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки.
Отже, у разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
у зв’язку з травмою, не пов’язаною з виконанням трудових обов’язків, за вимогою працівників
Фонду, які здійснюють перевірку, комісією надається протокол засідання комісії щодо прийняття
даного рішення, інші матеріали розслідування, проведеного комісією, або ж акт за формою НТ у
разі, якщо його було складено.
Відповідно до п. 5.1.6 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого
наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189, у разі звернення хворого з приводу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві без направлення підприємства в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого лікуючий лікар вказує дату та час звернення
хворого; дату, час, місце та обставини травми; вид травми (виробнича чи побутова) зі слів хворого, які надалі не можуть виправлятись або змінюватись.
Для захисту права застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення у випадку
отримання травми в робочий час комісії необхідно керуватись результатами розслідування нещасного випадку на виробництві, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.
У разі визнання нещасного випадку таким, що не пов’язаний з виробництвом, страхувальником
складається акт за формою Н-5 або акт за формою НТ, які комісія приймає до уваги при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Праця інвалідів
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон № 875) інваліди в Україні
володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і
свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Тож, у цій
статті поговоримо про особливості праці інвалідів.

Загальні положення
До нормативних актів, метою яких є соціальний захист інвалідів в Україні, окрім Закону
№ 875, належать, зокрема, Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 3 грудня 2009 р.
№ 1317.
Згідно з Положенням про медико-соціальну
експертизу інвалідність установлюють проведенням медико-соціальної експертизи, яку здійснюють медико-соціальні експертні комісії
(далі — МСЕК), що перебувають у відомстві Міністерства охорони здоров’я України (далі —
МОЗ).
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону № 875 інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її
життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації
нею прав нарівні з іншими громадянами та
забезпечити її соціальний захист.
Розрізняють I, II і III групи інвалідності — залежно від ступеня обмеження життєдіяльності
особи.
З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах,
організаціях (далі — підприємство), а також займатися підприємницькою та іншою трудовою
діяльністю, яка не заборонена законом (ст. 17
Закону № 875).
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Обсяг і вид реабілітаційних заходів для працюючого інваліда зазначають в індивідуальній
програмі медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації інваліда. Крім того, у програмі
конкретизують рекомендації щодо трудових
функцій, методи та строки здійснення цих рекомендацій, засоби реабілітації тощо (Положення
про індивідуальну програму реабілітації інваліда затверджено постановою КМУ від 23 травня
2007 р. № 757).
Слід зауважити, що законодавством не заборонено використовувати працю інвалідів усіх
трьох груп, головне, аби не були встановлені ті
чи інші медичні протипоказання до роботи, яку
виконуватиме інвалід.

Довідка про встановлення
інвалідності
За результатами огляду МСЕК видає особі,
яку визнано інвалідом, довідку із зазначенням
групи інвалідності за формою № 157-1/о, затвердженою наказом МОЗ від 30 липня 2012 р.
№ 577, а також індивідуальну програму реабілітації за формою, затвердженою наказом МОЗ
від 8 жовтня 2007 р. № 623.
У довідці форми № 157-1/о зазначаються висновки щодо вимог до умов і характеру праці
працівника, якому встановлено інвалідність. Ці
висновки є обов’язковими для виконання адміністраціями підприємств.
Вирішення питання про умови подальшої роботи інваліда залежить від висновків МСЕК про
характер та умови його праці, зазначені у довідці форми № 157-1/о. Ретельно вивчивши їх і
проаналізувавши, роботодавець повинен визна-
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чити можливість створення для інваліда належних умов праці, рекомендованих МСЕК, і забезпечити їх.
Може трапитися так, що роботи, яка б відповідала програмі реабілітації інваліда, на підприємстві немає. У такому разі, згідно зі ст. 172
Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП),
на власника або уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати за свій рахунок навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інваліда відповідно до медичних
рекомендацій, встановити на його прохання неповний робочий день або неповний робочий
тиждень і створити пільгові умови праці.
Безумовний обов’язок роботодавця забезпечити відповідно до медичних рекомендацій перепідготовку і працевлаштування інваліда, встановлення пільгових умов і режиму роботи,
випливає з ч. 5 ст. 6 Закону «Про охорону праці»
від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII.

Гарантії для інвалідів
Для інвалідів встановлено такі трудові гарантії:
— під час прийняття на роботу їм не встановлюється випробування (ст. 26 КЗпП);
— строковий трудовий договір підлягає достроковому розірванню на вимогу працівника в
разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором (ст. 39
КЗпП);
— робота інвалідів у нічний час, а також залучення до надурочних робіт допускається лише
за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (статті 55, 63,
172 КЗпП). Слід звернути увагу, що у статтях 55
і 63 КЗпП заборона нічних і надурочних робіт не
є імперативною (як, наприклад, для вагітних
жінок чи неповнолітніх працівників), а допускає
залучення інвалідів до нічних і надурочних робіт, але винятково у разі наявності на це їхньої
згоди та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Якщо ж працівник бажає
працювати в нічний час чи надурочно, але це
суперечить медичним рекомендаціям, роботодавець не має права допустити його до такої роботи;
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— інвалідам І і ІІ груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів,
а інвалідам ІІІ групи — 26 календарних днів (ст. 6
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504);
— працівник-інвалід має право отримати у
перший рік роботи на підприємстві щорічну відпустку повної тривалості у зручний для нього
час до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10 Закону № 504);
— за бажанням інвалідам І і ІІ груп в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних днів щорічно, а інвалідам ІІІ групи — до
30 календарних днів щорічно (ст. 25 Закону
№ 504);
— працівники-інваліди мають переважне
право на залишення на роботі (нарівні з іншими
категоріями працівників, визначеними ст. 42
КЗпП), якщо на підприємстві відбувається скорочення чисельності чи штату працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці (але зверніть увагу, що це право мають
лише працівники, інвалідність яких настала на
цьому підприємстві внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання);
— роботодавець зобов’язаний на прохання
працівника-інваліда або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, встановити
йому неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Робоче місце інваліда
Робоче місце інваліда — це місце чи виробнича дільниця постійного чи тимчасового перебування особи в процесі трудової діяльності на підприємствах (Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV ).
Спеціальне робоче місце інваліда — це окреме робоче місце чи дільниця виробничої площі,
яка потребує додаткових заходів щодо організації праці особи з урахуванням її індивідуальних
функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного
та додаткового устаткування, технічного обладнання.

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Відповідно до Закону № 875, роботодавці зобов’язані створювати для працевлаштування інвалідів робочі місця (зокрема спеціальні), забезпечувати такі умови праці, які відповідали б
вимогам їхніх індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.
Якщо працівник став інвалідом унаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, то підбір та обладнання для
нього робочого місця є обов’язком того підприємства, де настала інвалідність такого працівника.
Варто брати до уваги побажання інваліда, його
професіоналізм та обов’язково враховувати рекомендації МСЕК.
На практиці досить часто запитують: чи треба атестувати робоче місце інваліда і як це має
відбуватися?
Атестація робочого місця інваліда законодавством не передбачена. Таке робоче місце вважається створеним, якщо відповідає встановленим МСЕК вимогам, вказаним у довідці форми
№ 157-1/о. При цьому робочим місцем інваліда
може бути звичайне робоче місце, якщо за умовами праці та з урахуванням фізичних можливостей інваліда воно буде використане для його
працевлаштування. Працівник може бути переведений і на інше робоче місце, яке відповідає
рекомендаціям МСЕК.
Також інваліди, які не мають змоги працювати на підприємствах, можуть виконувати трудові обов’язки, працюючи вдома. Законодавством
не вимагається проведення спеціальної атестації робочого місця інваліда, який працює вдома.
Для надомників обирають той вид роботи, що
дає змогу враховувати їхні професійні навички
та стан здоров’я. Вирішальне значення знову ж
таки мають рекомендації МСЕК.

Звільнення за станом здоров’я
Виявлена невідповідність працівника посаді
чи виконуваній роботі за станом здоров’я може
бути підставою для його звільнення з ініціативи
роботодавця згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП.
Про невідповідність працівника роботі за станом здоров’я може свідчити висновок МСЕК у
випадку, якщо працівника визнано інвалідом і
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йому рекомендовано іншу роботу або роботу за
цією самою посадою (професією), але в спеціально створених умовах.
Сам по собі факт встановлення інвалідності
не може бути підставою для звільнення за п. 2
ст. 40 КЗпП, оскільки звільнення працівників з
мотивів інвалідності заборонено законом. Разом з тим таке звільнення можливе у випадках,
коли за висновком МСЕК стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню ним професійних
обов’язків або продовження трудової діяльності може призвести до погіршення здоров’я цього інваліда.
Вирішення питання про звільнення працівника залежить від висновків МСЕК про характер
та умови його праці, зазначені у довідці форми
№ 157-1/о.
Розглядаючи питання про звільнення працівника, слід брати до уваги його індивідуальну програму реабілітації, оскільки ч. 1 ст. 17 Закону
№ 875 цій категорії працівників гарантовано
право працювати саме з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Оскільки ж Програма реабілітації є обов’язковою до виконання
державними органами та підприємствами, то перевага надається висновкам, зазначеним у ній.
Звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП можна лише, якщо нема можливості перевести його
на іншу роботу або створити йому умови праці
відповідно до висновку МСЕК.
Якщо говорити про переведення на іншу роботу, то слід зазначити, що законодавством не
визначено способу і порядку отримання згоди
працівника на таке переведення. Саме тому
можна запропонувати йому зробити це у письмовій формі. Якщо працівник погоджується на
зміну умов праці, які відповідають рекомендаціям МСЕК, він пише відповідну заяву на підставі якої видається наказ про його переведення на
іншу постійну роботу. У разі незгоди з пропозиціями у присутності працівника складають акт
про відмову від переведення або продовження
роботи після змін умов праці та ознайомлюють
його з цим актом під підпис. І лише у разі відмови працівника від запропонованих змін роботодавець має право ухвалити рішення про звільнення такого працівника-інваліда.
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Відповідно до ст. 43 КЗпП розірвати трудовий
договір з підстав, передбачених п. 2 ст. 40 КЗпП,
можна лише за попередньою згодою профспілкової організації, членом якої є працівник.
При звільненні на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП роботодавець повинен виплатити працівникові
вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Норматив
працевлаштування інвалідів
Для працевлаштування інвалідів підприємствам, громадським організаціям інвалідів, фізичним особам, які використовують найману
працю, установлюється норматив робочих місць
для працевлаштування інвалідів у розмірі 4%
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює
від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого
місця (ст. 19 Закону № 875).
Підприємства самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до встановленого нормативу,
і забезпечують працевлаштування інвалідів.
При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.
Від редакції.
Аби самостійно обчислити норматив працевлаштування інвалідів для підприємства, кількість працівників на якому перевищує 25 осіб, необхідно здійснити
наступні дії:
— визначити середньооблікову кількість штатних
працівників, яким установлено інвалідність, за місяць
(для цього використовується загальна методика обчислення середньооблікової кількості працівників, див.
Додаток 1);
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— визначити середньооблікову кількість штатних
працівників, яким установлено інвалідність, за рік (для
цього необхідно підсумувати середньооблікову кількість штатних працівників, яким установлено інвалідність, за кожен місяць календарного року і поділити
отримане число на 12, див. Додаток 2);
— визначити кількість інвалідів, які мають бути працевлаштовані на підприємстві для виконання нормативу
(для цього на підприємствах, де працює понад 25 осіб,
середньооблікову кількість працівників за рік необхідно
помножити на 4 % — наприклад, якщо середньооблікова
кількість штатних працівників за рік становить 170, слід
працевлаштувати сім інвалідів (170/100 х 4 = 6,8  7).
Зверніть увагу, що виконанням нормативу вважається працевлаштування необхідної кількості інвалідів, для яких це місце роботи є саме основним (ч. 5
ст. 19 Закону № 875). Окрім того, якщо працівник, якому
встановлено інвалідність, не включається в облікову, середньооблікову кількість працівників (наприклад, перебуває у відпустці для догляду за дитиною), він не включається і в норматив для працевлаштування інвалідів.
Якщо на підприємстві працює менше інвалідів, ніж це передбачено нормативом, такі підприємства зобов’язані щорічно відраховувати
до Фонду соціального захисту інвалідів цільові
кошти на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі середньорічної
заробітної плати працівників на даному підприємстві. Розмір цих відрахувань для підприємств з кількістю працівників від 8 до 25 осіб
становить 50% річної середньої заробітної плати на підприємстві (ст. 20 Закону № 875).

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства

Додаток 1
Приклад розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, яким установлено інвалідність, за місяць
Число місяця
1
2
3
4
5
…
26
27
28
Облікова кількість працівників, яким
5
5
5
5
5
…
6
6
6
установлено інвалідність
Із них включаються до середньообліко5
5
5
5
5
…
5
5
5
вої кількості працівників
Середньооблікова кількість штатних працівників, яким установлено інвалідність: 160/30 = 5,3  5
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Всього
170

5

5
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Додаток 2
Приклад розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, яким установлено інвалідність, за рік
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
Середньооблікова кількість за рік: 80/12 = 6,6  7

Середньооблікова кількість штатних працівників, яким установлено
інвалідність
5
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
80

РЕКЛАМА
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Кадрові питання
щодо працівників у зоні АТО
Військово-політична обстановка на сході України, окрім безлічі інших проблем, призвела до ситуації, коли чимала кількість підприємств, установ, організацій вимушені
вирішувати специфічні кадрові питання, зокрема щодо оформлення мобілізованого
персоналу підприємства, визначення способу переміщення (на постійній чи тимчасовій основі) із зони Антитерористичної операції (далі — АТО) до інших регіонів
своїх співробітників, забезпечення прав особливих категорій працівників підприємства у зоні АТО, належного оформлення трудових книжок працівників тощо. Отож,
розглянемо деякі аспекти кадрової роботи, пов’язані з діяльністю підприємства у
зоні АТО, під час якої на практиці виникає досить багато характерних ситуацій, що
потребують свого вирішення.

Мобілізований персонал
Кадровикам слід пам’ятати, що питання мобілізаційної підготовки та мобілізації, відносини підприємства з військовими комісаріатами
(далі — військкомати) регулюються, серед іншого, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-XII (далі — Закон № 3543). Так, згідно зі
ст. 21 Закону № 3543 підприємство зобов’язане:
— сприяти військкоматам в їх роботі у мирний час та під час мобілізації;
— забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку
щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин;
— вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників з числа тих, хто працює,
здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність з цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування;
— в установленому порядку надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування
і здійснення мобілізаційних заходів;
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— утворювати мобілізаційні підрозділи та
призначати працівників з питань мобілізаційної
роботи;
— сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у
військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.
На практиці у взаємовідносинах підприємства з військкоматом можуть виникнути непорозуміння щодо вимог про вручення працівникам повісток та забезпечення їхнього прибуття
до військкоматів. Певне напруження може виникнути й при проведенні на підприємстві перевірок представниками військкомату. Кадровикам слід уважно передивитись супровідні документи перевіряючого, звернувши увагу на
підпис посадової особи на супроводжувальних
документах, відповідність прізвища того, хто перевіряє, тому, яке зазначено у супровідній документації, й таке інше.
Іноді підприємства отримують з військкомату
листи, в яких через суб’єктивні причини викладаються вимоги, що не належать до компетенції
підприємства (наприклад, «надати перелік військовозобов’язаних осіб району (!) за місцем розташування підприємства»). Безумовно, виконати подібний припис неможливо. У подібних
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випадках порада кадровикам буде одна: усіляко
сприяючи діяльності військкомату, слід діяти
чітко за законодавством, усвідомлюючи як міру
своєї відповідальності, так і власні права.
Хоча на сьогодні рішення щодо оголошення
чергової хвилі мобілізації ще не прийняте й буде
вона чи ні, залежить від ситуації у зоні АТО, але
нагадати про необхідні дії роботодавця у разі
призову працівника на військову службу під час
мобілізації буде не зайвим.
Насамперед зазначимо, що у ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
чітко визначено, що за працівниками, які призвані на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період або прийняті на військову
службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, у
фермерському господарстві, сільського-сподарському виробничому кооперативі незалежно
від підпорядкування та форми власності й у
фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Отже, у наведеній правовій нормі визначено
час, упродовж якого зберігаються місце роботи,
посада та середній заробіток за працівником,
призваним на військову службу за призом під час
мобілізації — це особливий період (звісно, якщо
їх не буде демобілізовано раніше, аніж він скінчиться). У свою чергу, визначення поняття «особливий період» міститься у ст. 1 Закону № 3543, де
зазначено, що особливий період — це період
функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних
Сил України, інших військових формувань, сил
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно
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прихованої мобілізації чи з моменту введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і
частково відбудовний період після закінчення
воєнних дій.
Для правильного трактування цього визначення Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу
Збройних сил України надало роз’яснення щодо
того, чи продовжує діяти особливий період в
Україні після завершення часткової мобілізації, та зазначило, що «відповідно до ст. 1 Закону
України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р.
№ 1932-XII з моменту оголошення Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від
17 березня 2014 р. № 303/2014 в Україні настав
особливий період. Скасування особливого періоду
буде здійснено окремим Указом Президента України «Про демобілізацію» після стабілізації обстановки на сході України. Враховуючи зазначене,
на даний час в Україні діє особливий період» (лист
Міноборони від 1 жовтня 2015 р. № 322/2/8417).
Від редакції.
Зауважимо, що серед фахівців досить поширеною є думка, що для настання особливого періоду спеціальний розпорядчий законодавчий акт, яким було б
прямо передбачено його введення чи настання, не потрібний, адже прийняття такого нормативно-правового
акта жодним законом України або іншим нормативноправовим актом не передбачено. Аналогічної думки
вони дотримуються і щодо моменту його закінчення —
що видавати розпорядчий законодавчий акт про закінчення особливого періоду також не потрібно.
Але зверніть увагу, що без видання розпорядчого
акта не зрозуміло, коли саме розпочався особливий
період та коли він закінчиться. І єдиний спосіб визначити початок цього періоду — прийняти за нього момент оголошення рішення та видання Указу Президента
України й Верховного Головнокомандувача Збройних
сил України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня
2014 р. № 303/2014.
Закінчення особливого періоду має наставати також згідно з указом Президента України, відповідно до
визначення терміну «демобілізація», яка є комплексом заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на
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дня початку мобілізації (дата береться з повістки) на період проходження військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, зі збереженням на цей час місця роботи,
посади і середньої заробітної плати, згідно з ч. 3
ст. 119 (див. Зразок). Із наказом про увільнення
працівника потрібно ознайомити під підпис.
Оскільки за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та
(або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається середній
заробіток на підприємстві, де вони працювали
на час призову, то у ч. 3 ст. 119 КЗпП міститься

планомірне переведення національної економіки,
органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах
мирного часу, а Збройних сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати мирного
часу (ст. 1 Закону № 3543).
Зважаючи на викладене, до ухвалення Указу Президента України «Про демобілізацію» особливий період в Україні триватиме.
Після пред’явлення мобілізаційного розпорядження чи повістки керівнику або кадровику
підприємства, на підприємстві залишається його
копія, або нижня відривна частина повістки. На
підставі наданої працівником повістки про призов та заяви працівника роботодавцю необхідно
видати наказ про увільнення його від роботи з

Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГ»
НАКАЗ
17.10.2016 р.

м. Київ

№ 102-п

Про увільнення від роботи
на період військової служби
за призовом під час мобілізації,
на особливий період
Відповідно до ст. 119 КЗпП, ст. 39 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»,
НАКАЗУЮ:
КОРОЛЕНКА Віталія Павловича, електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, увільнити від роботи на період військової служби у зв’язку з мобілізацією на особливий період з 19.10.2016 р., зі збереженням місця роботи і середньої заробітної плати.
Підстави: 1. Заява Короленка В. П..
2. Повістка Шевченківського районного військового комісаріату в м. Києві
від 13.10.2016 р. № 1091/54.
Директор
З наказом ознайомлений:
17.10.2016 р.
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Леончук

Короленко

М. О. Леончук

В. П. Короленко
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вказівка, що виплата їм грошового забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України відповідно до Закону України
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991
р. № 2011-XII.

фактично на роботодавців перекладено весь тягар із
забезпеченням гарантій працівникам, призваним на
військову службу, адже ч. 2 ст. 265 КЗпП передбачена
відповідальність у вигляді штрафу в 10 мінімальних
зарплат за кожного працівника, щодо якого не забезпечено гарантій, зазначених у ч. 3 та ч. 4 ст. 119 КЗпП.

Від редакції.
Зверніть увагу, що до початку поточного року згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП компенсація середнього заробітку, виплаченого підприємствами своїм працівникам,
призваним на військову службу під час особливого періоду, проводилася за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятих на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під
час мобілізації, на особливий період та які підлягають
звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу
у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом» від 4 березня 2015 р. № 105.
Але з 1 січня 2016 року, з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 р. № 911-VIII,
відповідну норму ч. 3 ст. 119 КЗпП було змінено й наразі хоча за працівниками, призваними на військову
службу під час особливого періоду, зберігається місце
роботи, посада та середній заробіток, але про його компенсацію підприємствам з державного бюджету вже не
йдеться і в Законі України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII
відсутня норма щодо компенсації роботодавцям середнього заробітку, збереженого за такими працівниками.
Отже, з 1 січня 2016 р. компенсація роботодавцю середнього заробітку, виплаченого працівнику, якого призвано на військову службу, за рахунок коштів державного бюджету України вже не проводиться, а тому
збереження середнього заробітку за такими особами
забезпечується за рахунок коштів роботодавців. Тож,

Табелювання всіх працівників підприємства
зазвичай ведеться за нормами форми первинної
облікової документації, що затверджена наказом Держкомстату «Про затвердження типових
форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489, тобто
форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу». Оскільки ж у період проходження
військової служби працівник продовжує перебувати з підприємством у трудових відносинах
та виконує державний обов’язок, у зв’язку з чим
за ним зберігається середній заробіток, його
відсутність на роботі в табелі обліку робочого часу позначається буквеною відміткою
«ІН» (цифровий код «22») як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.
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Простій, вимушений прогул, відпустка
В умовах АТО на підприємствах досить часто
можуть виникати простої.
Простій — це зупинення роботи, викликане
відсутністю організаційних або технічних умов,
необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34
КЗпП).
Відповідно до положень ст. 34 КЗпП, у разі
простою працівники можуть бути переведені за
їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві
на весь час простою або на інше підприємство,
але в тій самій місцевості, на строк до одного
місяця. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин
тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу). За час простою, коли виникла
виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній
заробіток (ст. 113 КЗпП).
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В умовах, пов’язаних з проведенням АТО,
працівники підприємства не завжди мають змогу вчасно приступити до виконання своїх завдань та обов’язків або навіть просто вийти на
роботу.
З метою недопущення звільнення власником
або уповноваженим ним органом підприємства
громадян, які переміщуються з районів проведення АТО або залишаються у таких районах,
подібні ситуації розглядало свого часу Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) у листі від 8 липня 2014 р. № 7302/
3/14-14/13. Так, працівники, які не виходять на
роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО, або тi, якi залишаються у таких
районах пiд час проведення АТО i не мають змоги виходити на роботу в зв’язку з небезпекою
для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені
за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП на пiдставi «прогул». Зазначене обумовлено необхiднiстю збереження
життя i здоров’я таких працiвникiв та їх сімей i
вважається як вiдсутнiсть на роботi з поважних
причин. У такому випадку за працiвниками
зберiгаються робоче мiсце та посада. Разом з
тим Мінсоцполітики рекомендувало роботодавцям, коли виникає необхідність, надавати
працiвникам на їх прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати,
що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної
плати, якi надаються за угодою сторiн у порядку, визначеному законодавством.
Так, відповідно до ст. 84 КЗпП за сімейними
обставинами та з інших причин працівнику
може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою
між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних
днів на рік.
Також згадаємо, що у минулому році ст. 25
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
було доповнено п. 18, згідно з яким відпустка
без збереження заробітної плати, що надається
працівникові за його бажанням в обов’язковому
порядку, стосується у т. ч. і періоду проведення
АТО.
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Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам на період проведення АТО у
відповідному населеному пункті з урахуванням
часу, необхідного для повернення до місця роботи,
але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО (п. 18 ст. 25 Закону № 504).
Також на підприємствах у зоні АТО дуже часто трапляються виробничі ситуації, що потребують переведення працівника на іншу роботу,
не обумовлену трудовим договором. Роботодавцю у таких випадках слід пам’ятати, що на це
потребується згода працівника (ст. 33 КЗпП).
Водночас, роботодавець має право припинити
трудовий договір із працівником у разі його відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмови
від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці.

Особливі категорії працівників
Кадровику не можна забувати й про права
особливих категорій працівників. Так, не допускається залучення до робіт у нічний час, до
надурочних робіт і робіт у вихідні дні й направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років
(ст. 176 КЗпП).
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть
залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП).
Гарантії при прийнятті на роботу і заборона
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей, встановлені у ст. 184 КЗпП, де зазначається,
що забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату
з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким
матерям — за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
У разі відмови в прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповно-
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важений ним орган зобов’язані повідомляти
їм причини відмови у письмовій формі. Відмову в прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років (до шести років —
ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім
випадків повної ліквідації підприємства, коли
допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у
випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня
закінчення строкового трудового договору.
Також, відповідно до ст. 177 КЗпП, не можуть
направлятись у відрядження без їхньої згоди жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів (нагадаємо, що
згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею
повноліття, а відповідно до ст. 1 Закону України
«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.
№ 2402-III дитина — це особа віком до 18 років
(повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої
раніше). Таку згоду роботодавцям варто оформлювати у письмовій формі для уникнення в подальшому будь-яких заперечень з боку працівника щодо правомірності його направлення у
відрядження. Зверніть увагу, що відповідно до
ст. 1861 КЗпП гарантії, встановлені, зокрема,
статтями 176, 177 КЗпП, поширюються також і
на батьків, які виховують дітей без матері (в
тому числі у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків.
Для того, аби уникнути спорів з працівником
з приводу правомірності вимоги роботодавця
про його направлення у відрядження, слід передбачити можливість направлення працівників у відрядження по Україні та за кордон у їх
трудовому договорі або посадовій інструкції.
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Правові колізії можуть виникнути й при вирішенні кадрових питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Права цієї категорії
громадян забезпечуються, серед іншого, Законом України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня
2014 р. № 1706-VII (далі — Закон № 1706).

Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася
з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у
разі неможливості продовження роботи (іншого
виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання
допомоги по безробіттю та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що
ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладеної до нього такої заяви (ч. 4 ст. 7 Закону № 1706).
Перевірити, чи справді людина працювала на
зазначеному нею підприємстві, розташованому
в зоні АТО, можна за допомогою індивідуальних
відомостей про застраховану особу за формами
ОК-5 або ОК-7, які видає Пенсійний фонд України (далі — ПФУ). У зазначених формах перераховуються всі страхувальники застрахованої
особи, тобто всі колишні роботодавці, в яких
працівник був офіційно оформлений і які сплачували за нього страховий внесок. У довідці вказується назва підприємства, його код і код органу ПФУ. Для отримання зазначених відомостей
будь-яка особа може звернутися до ПФУ. Щоправда, слід зазначити, що в довідці не буде відображений період, протягом якого особа працювала, але страховий внесок за неї не був
сплачений.

Переведення працівників
Деякі обов’язкові умови, що мають враховуватися кадровиками під час переведення працівників у межах свого підприємства, а також на
інше підприємство, наведено у Таблиці 1.
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Таблиця 1
Необхідність згоди працівника при переведенні
У межах підприємства ( у т. ч. в іншу місцевість разом з підприємством, в інший
На інше підприємство
структурний підрозділ)
Тимчасове переведення (згода
Постійне переведення (згода
Постійне переведення
обов’язкова, за виключенням випадків, обов’язкова)
(згода обов’язкова)
зазначених у ст. 33 КЗпП)

Окрім згоди працівника, у різних випадках
переведення працівника кадровику слід конт-

ролювати й належне документальне оформлення даної процедури (Таблиця 2).
Таблиця 2

Документи/Варіанти дій
Згода
Наказ
Трудовий договір

Внесення запису до трудової книжки
Виплата компенсацій за невикористану
відпустку або переведення (за бажанням
працівника)
Гарантії/компенсації під час переведення в іншу місцевість

Оформлення переведення працівника
Переведення у межах підприємства
+
Наказ про переведення

Переведення на інше підприємство
+
Наказ про звільнення у зв’язку з переведенням (ч. 5 ст. 36 КЗпП)
Внесення змін (якщо змінюється посада, Припиняється: укладається новий домісце роботи)
говір на новому підприємстві (крім того,
оформлюються нові документи: листзапит, лист-погодження, заява, наказ)
+
+

Розглянемо детальніше гарантії та компенсації працівнику, зазначені у Таблиці 2.
Відповідно до положень ст. 120 КЗпП працівники мають право на відшкодування витрат та
одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість. Працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це пов’язано з
переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім’ї; витрати по перевезенню майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого
працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не
більше шести днів, а також за час перебування в
дорозі. Працівникам, які переїжджають у зв’язку
з їх прийняттям (за попередньою домовленістю)
на роботу в іншу місцевість, виплачуються компенсації і надаються усі вищезазначені гарантії,
крім виплати одноразової допомоги, яка цим
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+
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працівникам може бути виплачена за погодженням сторін.
Розміри компенсації, порядок їх виплати та
надання гарантій особам, зазначеним у частинах 2 і 3 ст. 120 КЗпП, а також гарантії і компенсації особам при переїзді їх до іншої місцевості у
зв’язку з направленням на роботу в порядку розподілу після закінчення учбового закладу, аспірантури, клінічної ординатури або в порядку
організованого набору, встановлюються законодавством.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня
1998 р. № 255 (далі — Постанова № 255) встановлюється, що працівникам у зв’язку з переведенням їх на іншу роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість (в інший
населений пункт), виплачуються:
а) вартість проїзду працівника і членів
його сім’ї (крім випадків, коли власник або
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уповноважений ним орган надає для цього
відповідні засоби пересування) у порядку і в
розмірах, встановлених законодавством для
відряджень;
б) витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом (загального користування) вагою до 500 кілограмів на самого працівника і до 150 кілограмів на
кожного члена сім’ї, який переїжджає. За згодою сторони, яка приймає, можуть бути оплачені витрати на перевезення майна більшої ваги.
За відсутності зазначених видів транспорту можуть бути оплачені витрати на перевезення
майна повітряним транспортом від найближчої
до місця роботи залізничної станції або від найближчого морського чи річкового порту, відкритого для навігації;
в) добові працівнику за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для відряджень;
г) одноразова допомога самому працівникові — в розмірі його місячного посадового окладу
(тарифної ставки) за новим місцем роботи і
кожному члену сім’ї, який переїжджає, — в розмірі 25 відсотків одноразової допомоги самого
працівника;
д) заробітна плата за дні підготовки до переїзду і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі, виходячи з посадового окладу
(тарифної ставки) за новим місцем роботи.
У свою чергу, працівник зобов’язаний повністю повернути кошти, виплачені йому у зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість відповідно до п. 1 Постанови № 255, якщо він:
а) не з’явився на роботу або відмовився стати
до роботи без поважної причини;
б) до закінчення строку роботи, передбаченого законодавством або обумовленого при переведенні, направленні або прийнятті на роботу,
а за відсутності визначеного строку — до закінчення одного року роботи звільнився за власним бажанням без поважної причини або був
звільнений відповідно до законодавства.
Працівник, який не з’явився на роботу або відмовився стати до роботи з поважної причини,
зобов’язаний повернути виплачені йому ко ш -
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ти, за винятком вартості проїзду і перевезення
майна та добових за час перебування в дорозі.

Трудові книжки
Типовою, на жаль, ситуацією для працівників, які працювали у зоні АТО, є відсутність у
них трудових книжок, які залишилися за старим
місцем роботи (нерідко — на непідконтрольній
території). Профспілками було свого часу порушено питання, яке потребує якнайшвидшого
вирішення, щодо законодавчого врегулювання
працевлаштування та оплати праці громадян,
які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах і не виходять на роботу в зв’язку з
небезпекою для життя і здоров’я. Зокрема, у
більшості випадків при переміщенні громадян
із зони АТО, їхні трудові книжки залишаються
на підприємствах, які розміщені у цій зоні. На
місці прибуття, працевлаштування таких громадян без трудових книжок можливе лише на
умовах сумісництва. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня
1993 р. № 245 загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого
часу. Тобто такі громадяни не могли працевлаштуватися на повну норму робочого часу та
отримувати заробітну плату за повний робочий
місяць. Нагадуємо кадровикам, що у порядку
вирішення зазначеної проблеми, вийшов наказ
Мінсоцполітики та Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від
6 жовтня 2014 р. № 720/1642/5, згідно з яким
дублікат трудової книжки також може бути
виданий за новим місцем роботи у зв’язку з
відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту, або
проведення АТО на території, де проживав
працівник. Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому
вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації про виникнення надзви-
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чайної ситуації або Антитерористичного центру
при Службі безпеки України про проведення
АТО на території, де працював працівник, що
надається в довільній формі.
Отже, на відміну від «звичайних» підстав для
оформлення дубліката, у даному випадку він видається за новим місцем роботи. Якщо ж працівник не зможе надати довідки з попередніх місць
роботи, до дубліката вносяться записи про роботу починаючи з того періоду, коли він був
оформлений. У подальшому, якщо працівник
перейде працювати на інше підприємство, він
надаватиме під час прийняття на роботу дублікат трудової книжки.
У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на
першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику
(тобто працівнику).

Компенсація за працевлаштування
Слід зазначити, що 30 серпня 2016 року набули
чинності зміни до Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, які дають
додаткові гарантії працевлаштування учасникам
АТО. Згідно з цими змінами, бійці, які «захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах операції у період її проведення»
зараховані до категорії осіб, яких роботодавці
мають працевлаштовувати на пільгових умовах.
Водночас, зміни стосуються лише людей, які зареєстровані в державній службі зайнятості та перебувають на обліку як безробітні. Роботодавцю, який
працевлаштує на робоче місце, за направленням
Держслужби зайнятості, учасників АТО строком не
менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються
фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соцстрахування.
Від редакції.
Також Порядком здійснення заходів сприяння
зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінан-
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сування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2015 р. № 696 (далі — Порядок № 696), передбачена
компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів
зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Роботодавцю компенсуються витрати на
оплату праці тривалістю не більше шести календарних
місяців за умови працевлаштування зареєстрованих
безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за
направленням центру зайнятості на умовах строкових
трудових договорів і збереження гарантій зайнятості
таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість
виплати удвічі (п. 5 Порядку № 696). Тобто для отримання компенсації за шість місяців внутрішньо переміщена
особа має працювати в роботодавця за строковим трудовим договором не менше ніж 12 місяців.
Щоправда, компенсація не здійснюється в разі,
якщо роботодавець має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або ж він
визнаний в установленому порядку банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.
Компенсація виплачується щомісяця в розмірі
фактичних витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб, але не вище середнього розміру заробітної
плати штатного працівника, що склався у відповідному
регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.
Для отримання компенсації роботодавець не пізніше ніж через п’ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати, на підставі якої визначається
розмір компенсації, має подати центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 696
(див. Додаток).
Отже, вирішення кадрових питань, пов’язаних із перебуванням персоналу підприємства у
зоні АТО, потребує від кадровиків регулярного
моніторингу законодавства, норми якого постійно оновлюються.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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Додаток

(місяць)

2

3

4

5

6

У тому числі

7

додаткова
заробітна плата,
гривень

8

9

Сума єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування

(прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

(прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

11

Сума витрат,
за якою
обчислюється
компенсація
(графа 6 + графа
7 + графа 9)

(підпис)

10

Виплачена
заробітна
плата,
гривень

__________________

Головний бухгалтер __________________

Керівник

___________________________________________________________________________

М. П.

Відомість подається відповідно до договору не пізніше ніж через п’ять днів після виплати працівникові заробітної плати.

1

Прізвище, ім’я
Відпрацьовано Нарахована
та по батькові
Порядковий Номер і дата
робочих днів
заробітна
праценомер
договору
(людиноплата, усього,
влаштованої
годин)
гривень
особи

основна заробітна
плата, гривень

(найменування підприємства, установи, організації; місцезнаходження для юридичних осіб, місце проживання для фізичних осіб)

Ким подається ________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження базового центру зайнятості)

Кому подається _______________________________________________________________________________________________________________________________

інші компенсаційні
та заохочувальні
виплати, гривень
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ВІДОМІСТЬ
про нараховану та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу
працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці,
за _________________ 20___ р.

Вих. № ___________ від __________
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ПОСТАНОВА
від 24 червня 2016 р. № 461

Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах*

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
3 серпня 2016 року

Остання редакція:
24 червня 2016 року

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

4. Трубне виробництво (трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове, балонне) та оцинковувальні цехи
Робітники:
робітники, зайняті обробленням, сортуванням, прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу і
готової продукції та балонів;
бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних станів;
вальцювальники калібрувальних станів;
вальцювальники обкатних машин;
вальцювальники станів холодного прокату труб;
вальцювальники трубоформувальних станів;
волочильники труб;
гартівники;
гратознімачі;
електрозварники листів та стрічок;
електрозварники труб на стані;
електрополірувальники, зайняті поліруванням труб;
заварники труб та балонів;
згинальники труб;
землероби;
калібрувальники труб на пресі;
клеймувальники гарячого металу;
контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у виробництві чорних металів;
копрівники з оброблення брухту та відходів металу, зайняті розбиванням труб;
машиністи електровозів металургійних цехів;
машиністи кранів металургійного виробництва;
машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних станів;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;
монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;
набирачі пакетів листів та труб;
підручні вальцювальників станів холодного прокату труб;
правильники прокату і труб;
прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей;
різальники труб та заготовок;
робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;
робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів і готової продукції під час виробництва;
робітники, зайняті на охолоджувальних установках;
робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і балонів;
свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів;
сушильники компонентів обмазки та флюсів;
термісти прокату і труб;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на подаванні матеріалів до вагранок;
укладальники прокату, зайняті укладанням труб у пакети;
флюсовари;
форсунники;
чистильники, зайняті протиранням труб.
5. Пряме відновлення заліза та виробництво порошків чорних металів
Робітники:
апаратники;
бігунники змішувальних бігунів;
випалювачі;
вогнетривники;
водопровідники шахтових печей;
газівники;
газівники шахтових печей;
горнові шахтових печей;
грохотники;
дробильники;
завантажувачі шихти;

_________________________

*Продовження. Початок у № 17 (125) – № 18 (126).
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машиністи вагон-вагів;
машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;
машиністи змішувальних барабанів;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи млинів;
машиністи огрудковувачів;
машиністи скіпових підіймачів;
печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;
підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза;
сепараторники;
скіпові;
сталевари печей прямого відновлення заліза;
сушильники;
транспортувальники (такелажні роботи);
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням порошку;
чистильники;
шихтувальники.
IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ. ВУГЛЕПІДГОТОВКА
Робітники:
апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням газів;
апаратники очищення стічних вод, зайняті на біохімічних установках;
бригадири на дільницях основного виробництва;
бункерувальники;
вагарі;
вантажники, зайняті вантаженням і вивантаженням сировини, палива та коксохімічної продукції;
вогнетривники;
водії автомобілів, зайняті вивезенням відходів коксохімічного виробництва;
водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вугілля на вуглепідготовку;
дозувальники;
дробильники;
зливальники-розливальники;
кабестанники;
контролери у виробництві чорних металів;
мастильники;
машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі вуглепідготовки;
машиністи вагоноперекидачів;
машиністи живильників;
машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи мостових перевантажувачів;
машиністи насосних установок, у тому числі зайняті на гасильних баштах;
машиністи промивальних машин;
машиністи розморожувальних установок;
машиністи сушильних установок;
монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом коксохімічного устаткування;
монтажники устаткування коксохімічних виробництв, зайняті ремонтом виробничого устаткування;
оператори коксосортувалки;
прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті на коксовому виробництві;
робітники, зайняті на механізмах хімічного виробництва;
розливальники хімічної продукції;
сепараторники;
скруберники-насосники;
сортувальники коксу;
стрічкові прибиральники;
теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням вугілля, коксу та хімічних продуктів;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням і вантаженням хімічних продуктів;
фільтрувальники;
флотатори;
центрифугувальники;
чистильники, зайняті очищенням бункерів;
шихтувальники;
шламівники.
V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
Робітники:
бігунники змішувальних бігунів;
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бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях;
вантажники, зайняті в дробильних і помельних відділеннях;
вивантажувачі вапна з печей;
вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей;
випалювачі на печах;
випробувачі карборундових стрижнів;
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;
газівники, зайняті на сушильних і випалювальних агрегатах;
дробильники (збагачування, агломерація і брикетування);
завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів, завалюванням грохотів;
знімачі-укладальники заготовок, мас та готових виробів;
контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи електролафетів;
машиністи живильників;
машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах помелу та випалювання, пресування і формування;
машиністи млинів;
машиністи пневмотранспорту;
машиністи скіпових підіймачів;
машиністи тельферів, зайняті транспортуванням гарячих вогнетривких матеріалів;
машиністи холодильників;
металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім вакуумного способу);
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер;
плавильники вогнетривкої сировини;
пресувальники вогнетривких виробів;
просівачі порошків на механічних ситах;
різальники брикетів та заготовок;
розливальники-загладжувальники піномаси;
садчики у печі та на тунельні вагони;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та пресоформувального устаткування;
сортувальники напівфабрикатів та виробів;
сушильники (збагачення);
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням сировини, порошків, маси та напівфабрикатів;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням та перенесенням мішків з порошками;
укладачі маси на мішалках;
формувальники вогнетривких виробів;
чистильники димоходів, лежаків та топок;
шихтувальники;
шлакувальники;
шламівники-басейники;
шліфувальники-різальники вогнетривких виробів.
VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
1. Виробництво дроту та каліброваного металу
Робітники:
апаратники, зайняті у виробництві залізного купоросу;
бригадири на дільницях основного виробництва, зайняті волочінням;
волочильники дроту;
волочильники, зайняті волочінням калібрувального металу;
гартівники;
зварники на машинах контактного (пресового) зварювання;
машиністи з навивання канатів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесі травлення, термооброблення та волочіння;
мийники-сушильники металу;
намотувальники дроту та тросів;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
шліфувальники, зайняті шліфуванням абразивними кругами сухим способом.
2. Виробництво важкообмащених та якісних електродів і флюсів для зварювання
Робітники:
брикетувальники;
готувачі обмазки;
дробильники компонентів обмазки;
електродники;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
пресувальники обмазувальних пресів;
пожарювачі на печах;
розварники силікатних брил;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
сортувальники електродів;
сушильники електродів;
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сушильники компонентів обмазки та флюсів;
плюсувальники.
VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Робітники:
апаратники, зайняті уловлюванням та дистиляцією продуктів сухої перегонки вугілля;
апаратники згущувачів;
апаратники очищення газу;
барильєтники;
бункерувальники;
машиністи газогенераторних станцій;
машиністи конвеєрів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи насосних установок, зайняті на відстійниках;
машиністи сушильних установок;
машиністи тельферів;
скруберники-насосники;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи);
фільтрувальники;
флотатори;
шлакувальники;
шламівники.
VIII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування на мідно-сірчаних заводах і фабриках
Робітники:
автоклавники на запарюванні брикетів;
апаратники приготування брикетної суміші;
бункерувальники;
вантажники;
дозувальники;
знімачі брикетів;
машиністи брикетних пресів;
машиністи екскаваторів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи млинів;
машиністи перевантажувачів;
машиністи просіювальних установок;
машиністи тельферів;
пробовідбірники;
розчиняльники реагентів;
сепараторники;
стропальники;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
шихтувальники.
2. Випалювання та вальцювання
Робітники:
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (такелажні роботи);
шихтувальники.
3. Спікання шихти та промпродуктів
Робітники:
бункерувальники;
дозувальники;
мастильники;
машиністи живильника;
машиністи насосних установок;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
транспортувальники (обслуговування механізмів).
4. Плавильне та електротермічне виробництво
Робітники:
бункерувальники;
вогнетривники;
водії електро- і автовізків, зайняті в цехах;
водії навантажувача;
дробильники, зайняті на подрібненні кірок, файнштейну, штейну, оборотів і шлаку;
електродники;
машиністи брикетних пресів;
машиністи електровозів металургійного цеху;
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машиністи кранів (кранівники);
машиністи скіпових підіймачів;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті біля печей;
прибиральники шлаків та оборотних матеріалів;
регулювальники електродів;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти;
чистильники, зайняті очищенням ковшів.
5. Рафінування металів
Робітники:
дробильники;
машиністи млинів;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням металу.
6. Гідрометалургія, вилуговування, одержання кадмію та купоросу
Робітники:
автоклавники;
апаратники кристалізації;
апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах і згущувачах, перколяцією, осадженням та фільтруванням;
арматурники;
вініпластники;
вогнетривники;
дозувальники;
завантажувачі лугу;
завантажувачі шихти;
машиністи брикетних пресів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи насосних установок;
оброблювачі вторинних шламів;
пробовідбірники;
робітники, зайняті дозуванням кислот, лугів та солей;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням кислот, лугів та солей;
укладальники-пакувальники;
фільтрувальники;
цементаторники;
центрифугувальники;
шихтувальники;
шлаківники.
7. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них
Робітники:
бігунники змішувальних бігунів;
вантажники;
верстатники з механічного оброблення електродної продукції;
водії навантажувачів;
дробильники;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи насосних установок;
оператори пульта керування;
пробовідбірники, зайняті прожарюванням, випалюванням і графітизацією;
сортувальники;
транспортувальники (такелажні роботи);
форсунники, зайняті біля печей;
чистильники продукції;
штабелювальники електродів.
8. Глиноземне виробництво
Робітники:
апаратники нагрівання теплоносіїв;
апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і збурювачах, класифікаторах, декомпозерах, каустифікаторах, фільтрацією, приготуванням пульпи;
арматурники;
бункерувальники;
вантажники, зайняті вантаженням цементу, соди, каустику та глинозему;
грохотники;
дозувальники;
завантажувачі шихти;
машиністи ексгаустерів;
машиністи живильників;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи насосних установок;
машиністи перевантажувачів;
машиністи скіпових підіймачів;
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оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
репульпаторники;
сепараторники;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
фільтрувальники;
флотатори;
центрифугувальники;
чистильники;
шихтувальники;
шлаківники.
9. Одержання металу електролітичним способом із розплаву металу
Робітники:
водії навантажувачів;
машиністи млинів;
монтажники устаткування металургійних заводів;
прибиральники виробничих приміщень;
різальники металу на ножицях і пресах;
різальники на пилах, ножівках та верстатах;
трактористи, зайняті підвезенням гарячого металу;
транспортувальники (такелажні роботи);
шламівники електролітних ванн.
10. Виробництво фтористої кислоти та її солей
Робітники:
гумівники металовиробів;
кислототривники-вініпластники;
кислототривники-гумувальники;
маркувальники;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи).
11. Одержання металу електролітичним способом у розчинах солей та лугів
Робітники:
апаратники приготування електроліту;
апаратники-гідрометалурги, зайняті приготуванням сірчанокислих розчинів та очищенням промвідсіків шляхом осадження під час виробництва електролітичної фольги;
електролізники водних розчинів, зайняті у виробництві електролітичної фольги;
кислототривники-гумувальники;
машиністи насосних установок;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;
оброблювачі матричних листів;
робітники, зайняті ремонтом ванн;
фільтрувальники;
футерувальники-шамотники на ремонті ванн;
шламівники електролітних ванн, зайняті промиванням сирцю та скрапу.
12. Виробництво порошків кольорових металів
Робітники:
прибиральники виробничих приміщень;
транспортувальники (такелажні роботи);
укладальники-пакувальники, зайняті на роботах з порошковою продукцією;
фрезерувальники зливків.
13. Одержання анодів та ваєрбарсів
Робітники:
мастильники, зайняті змащенням виливниць;
чистильники продукції.
14. Пилоуловлювання та газоочищення
Робітники:
машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;
машиністи перевантажувачів;
транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті обслуговуванням пневмотранспорту.
15. Перероблення шламів
Робітники:
апаратники вилуговування;
апаратники-гідрометалурги, зайняті вилуговуванням;
транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти, металу та концентратів;
фільтрувальники;
шихтувальники.
16. Приготування вугільного пилу
Робітники:
дробильники;
мастильники;
машиністи ексгаустерів;
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машиністи живильника;
машиністи млинів;
машиністи скреперів (скреперисти);
оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
чистильники.
17. Одержання рідкісних металів, кальцію, магнію, кремнію та титану металургійним та хіміко-металургійним способом
Робітники:
апаратники згущувачів;
апаратники каустифікації;
апаратники нейтралізації;
апаратники очищення стічних вод;
апаратники фільтрації;
апаратники-гідрометалурги, зайняті каустифікацією, нейтралізацією та на згущувачах;
водії електро- та автовізків;
водії навантажувачів;
машиністи просіювальних установок;
машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах;
монтажники з ремонту печей;
монтажники реакційних апаратів;
транспортувальники (такелажні роботи);
укладальники-пакувальники;
фільтрувальники;
центрифугувальники;
шихтувальники.
18. Оброблення та перероблення кольорових і дорогоцінних металів
Плавильне виробництво
Робітники:
варники ливарних мастил;
водії електро- та автовізків;
кокільники-складальники;
машиністи млинів, зайняті розмелюванням кварцу та магнезиту;
машиністи просіювальних установок, зайняті просіюванням шлаку та сміття;
монтажники з ремонту печей;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування;
пресувальники брухту та відходів металу;
фрезерувальники зливків, зайняті обробленням гарячих зливків;
шабрувальники кольорових металів, зайняті обробленням гарячих зливків.
Прокатне виробництво
Робітники:
вальцювальники холодного металу;
каширувальники-фарбувальники фольги;
контролери продукції кольорової металургії;
машиністи кранів (кранівники);
налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті налагодженням станів;
перемотувальники рулонів;
правильники на машинах;
правильники ручним способом;
пресувальники брухту та відходів металу;
стропальники;
травильники фольги;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
транспортувальники (такелажні роботи);
шліфувальники, зайняті шліфуванням сухим способом.
Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва
Робітники:
волочильники дроту;
волочильники кольорових металів;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;
емульсовари;
завальцювальники;
машиністи кранів (кранівники);
налагоджувальники холодноштампувального устаткування;
полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;
стропальники;
трубопрокатники;
шабрувальники кольорових металів;
шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;
шліфувальники, зайняті шліфуванням матриць і головок.
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Цинко-полірувальні роботи
Робітники:
полірувальники листів та стрічок;
стругальники, зайняті струганням цинку;
укладальники-пакувальники;
шліфувальники.
19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів
Робітники:
апаратники електролізу;
апаратники на приготуванні сумішей та розчинів;
апаратники перегонки;
апаратники печей відновлення;
бурильники шпурів;
вальцювальники холодного металу;
вибуховики;
дозувальники;
дробильники;
оброблювачі твердосплавних виробів;
полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;
пресувальники твердих сплавів;
сушильники, зайняті сушінням готових виробів;
формувальники машинного формування;
формувальники ручного формування;
центрифугувальники;
шихтувальники;
шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;
шліфувальники виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів;
штампувальники.
20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату, миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, молібдату амонію, сталініту та їх сполук.
Афінаж золота, срібла, платини та металів платинової групи, а також виробництво дорогоцінних металів
Робітники:
працівники пробірних, аналітичних, спектральних, дослідних, контрольно-вимірювальних та інших лабораторій;
робітники, зайняті прийманням, сушінням, пранням та ремонтом спецодягу;
робітники побутових комбінатів, приміщень, душових.
21. Виготовлення виробів методом порошкової металургії за наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин не нижче 3 класу небезпеки
Робітники:
апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті просіюванням та розмелюванням;
завантажувачі шихти;
змішувальники;
машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;
машиністи просіювальних установок;
налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування;
печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;
пресувальники;
просівальники порошків;
просочувальники;
спікальники;
транспортувальники (обслуговування механізмів);
шихтувальники.
IX. РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ
Робітники (машиністи кранів (кранівники).
X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Працівники підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, зайняті в наведених нижче виробництвах і на роботах:
1) асфальтових, пекових матеріалів, асфальтопекових мас та виробів з них; бітуму та бітумних матеріалів; допоміжних речовин для текстильної та інших
галузей промисловості; глинозему; декоративних, емульсійних, тертих, художніх, керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі; йодобромної води (добування та приготування); виробів з поліетилену, композицій на основі поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів та співполімерів на основі фторохлорорганічних сполук; виробів гарячим способом: з пластичних мас, композиційних матеріалів на основі пластмас, вініпласту, поліхлорвінілового пластикату*, фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на основі поліамідів, поліметакрилових сполук, стиролу та його співполімерів, виробів з органічного скла; галуну;
корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів; намотувальних виробів; пластичних мас на основі акрилових та метакрилових сполук; пласт-шкіри* та
штучних шкір на волокнистій основі*, штучного каракулю: відділення хімічної підготовки волокна; природної та садної соди (видобування); просочування та
обробки тканин*, видобування природного сульфату і тенардиту; гумовому, гумотехнічному та шинному:
а) у цехах (дільницях): каландрових, складальних, рукавних, транспортних стрічок, пасів, автокамерних, формової та неформової техніки (за винятком обробки гумових формових та неформових деталей), гумового взуття (за винятком дільниць сортування та пакування), закрійно-намазувальних, змочуваних
виробів, ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та інженерного майна, губчастих виробів, засобів хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування закритих місткостей та хімічної апаратури, валів та інших виробів, регенерату (за винятком дільниць старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі;
_________________________
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б) на дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми, розмелювання, сушіння кізельгуру, гумових деталей взуття
та гумотехнічних виробів*, свинцевих туб, сірчистого заліза, шаруватих пластиків, соляного розсолу та ропи, текстоліту, технічних та плащових тканин з поліхлорвініловим, каучуковим, масляним та нітропокриттям* (за винятком робіт з підготовки тканин, нетканої основи, трикотажу та інших видів підкладки),
вуглекислоти всіма методами, целулоїду;
2) у цехах (відділеннях, на дільницях) перероблення та утилізації твердих, рідких та газоподібних відходів виробництв, зазначених у Списку № 1, на регенерації срібловмісних відходів кінофотоматеріалів, рекуперації та ректифікації розчинників; на роботах у газогенераторних цехах та станціях технологічного призначення, на очищенні цистерн, місткостей та хімапаратури, митті та обробці тари, що повертається з-під шкідливих хімпродуктів, зазначених у Списку № 1, на
нейтралізації та очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні шкідливих парів та газів, на помелі, сушінні, змішуванні, розчиненні, підготовці, розфасуванні, розливанні, затарюванні, вантаженні, розвантаженні насипом, упакованих у паперові (поліетиленові) мішки хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1,
на гумуванні закритих місткостей та трубопроводів, рекуперації бензину, ремонті, евакуації, випробуванні хлорних балонів та балонів з-під інших шкідливих
хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1.
Машиністи з прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.
Працівники:
газогенераторних, аміачнохолодильних та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та інших газорятувальних підрозділів;
зайняті емалюванням та випалюванням виробів, на вакуумних роботах та на роботах з видобування водню;
3) кінофотоплівки:
робітники:
апаратники варіння;
апаратники виробництва синтетичних барвників;
апаратники синтезу;
апаратники-відливальники кінофотооснови і технічних плівок;
апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;
апаратники-поливальники магнітних стрічок;
апаратники-поливальники фотоемульсій;
комплектувальники;
машиністи розфасувально-пакувальних машин;
обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих штампуванням стрічки коррекс і пакуванням на світлі);
термостатники;
4) фотопаперу, фотопластинок і радіошкал:
робітники:
апаратники виготовлення барит маси;
апаратники промивання, зайняті промиванням фотоемульсій;
апаратники синтезу;
апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;
апаратники-поливальники фотоемульсій;
вагонетники;
знімачі политого скла та фотопластинок;
кладільники скла на поливну машину;
обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих різанням фотоскла і фотопластинок, перфорації, фотопаперу та пакуванням світлочутливих виробів);
пресувальники;
робітники, зайняті виготовленням сенсибілізаторів;
фарботерники;
5) фотографічної та технічної желатини:
робітники:
апаратники екстрагування, які працюють з дихлоретаном;
апаратники жироочищення, які працюють з дихлоретаном;
апаратники калібрування, які працюють з дихлоретаном;
апаратники-екстракторники;
завантажувачі-вивантажувачі, які працюють з дихлоретаном;
6) кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок, радіошкал, фотографічної та технічної желатини;
7) дубльованих матеріалів*:
машиністи дублювальних агрегатів;
8) з ремонту, профілактики та обслуговування технологічного устаткування у виробництвах кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і радіошкал.
Робітники підприємств інших галузей промисловості, зайняті в технологічному процесі виробництва продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні матеріали та склопластики), каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової хімії, органічного синтезу, синтетичних
барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях та установках за
наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.
XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових частин, споряджених ракетних двигунів (порохових, реактивних рідинних, твердопаливних),
їх агрегатів, рушійних установок і блоків ракет, піротехнічних виробів, засобів ініціювання та інших комплектувальних виробів, а також продуктів,
зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1
Працівники, зайняті під час підготовки та проведення випробувань на полігонах, випробувальних станціях та стендах.
2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і реліну
Працівники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.
3. Виробництво бавовняної целюлози та колоксиліну
Робітники, зайняті на пакорозбивачах, у виробництві колоксиліну обробленням, сушінням, промиванням лінту, нейтралізацією вод та приготуванням
водопом’якшувальних розчинів.
_________________________

* Поширюється на підприємства легкої промисловості.
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4. Виробництво целулоїду та виробів з нього під час гарячого пресування, штучної шкіри, нітромастики, нітролаків, нітроемалей,
суховальцювальної пасти, нітролінолеуму та інших продуктів на основі нітроклітковини
Робітники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.
5. Загальні професії основних і дослідних виробництв вибухових речовин, різних видів пороху, піротехнічних, димових та ініціювальних речовин
Працівники, зайняті у виробничих цехах (на дільницях) заправкою ракетно-космічної техніки компонентами рідкого ракетного палива.
Робітники:
зайняті нейтралізацією та очищенням промислових вод; утилізацією твердих, рідких і газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у розділі IX Списку № 1;
зайняті очищенням місткостей, хімічної апаратури та устаткування, миттям та обробленням тари з-під токсичних продуктів, що повертається.
6. Лабораторії (відділи) підприємств та організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці, лабораторії, станції) заправлення ракетно-космічних засобів, нейтралізації
та демонтажу ракетного озброєння, забрудненого компонентами рідкого ракетного палива
Працівники:
зайняті демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та засобів індивідуального захисту, забруднених компонентами ракетного палива;
зайняті дослідженням продуктів, зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1.
XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ
1. Буріння
Робітники:
бурильники експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ;
вишкомонтажники;
вишкомонтажники-електромонтери;
вишкомонтажники-зварники;
вулканізаторники;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті безпосередньо на бурових;
машиністи бурових установок;
машиністи бурових установок на нафту та газ;
машиністи з цементування свердловин;
машиністи підіймачів для випробування свердловин;
мотористи бурових установок;
мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;
мотористи цементувальних агрегатів;
оператори з випробування свердловин;
оператори з дослідження свердловин;
робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:
машиністи підіймачів каротажної станції;
каротажники;
мотористи (машиністи), зайняті на самохідних каротажних станціях;
вибуховики;
слюсарі з обслуговування бурових;
слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом устаткування безпосередньо на бурових;
майстри із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин;
майстри, зайняті у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин;
механіки, зайняті капітальним ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин.
2. Добування нафти, газу та газового конденсату
Робітники:
бурильники капітального ремонту свердловин;
бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайняті на об’єктах видобування нафти, газу та газового конденсату;
машиністи з цементування свердловин;
машиністи насосних станцій з накачування робочого агента в пласт;
машиністи парових пересувних депарафінізаційних установок;
машиністи парогенераторних установок з накачування пари в нафтові пласти;
машиністи пересувних компресорів;
машиністи підіймачів;
машиністи промивальних агрегатів;
машиністи технологічних насосів;
мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;
мотористи цементувальних агрегатів;
оператори з гідравлічного розривання пластів;
оператори з добування нафти і газу;
оператори з дослідження свердловин;
оператори з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонту;
оператори з підземного ремонту свердловин;
оператори з підтримування пластового тиску;
оператори з хімічного оброблення свердловин;
оператори зневоднювальних та знесолювальних установок;
слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад;
слюсарі з ремонту технологічних установок;
слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на об’єктах добування нафти, газу та газового конденсату;
трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням трубопроводів, що транспортують сірководень, який містить газ і конденсат, від промислу до заводу.
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Робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:
вибуховики;
каротажники;
машиністи каротажних станцій;
машиністи підіймачів каротажної станції.
3. Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю
Працівники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгу та каталітичного риформінгу нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів, підготовки
сирої нафти, регенерації розчинів і масел, виробництві газового бензину, зріджених газів, конденсації, уловлювання газового бензину, конверсії природного,
водяного газу, лужного очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива, паливопідготовки, паливоподавання, збагачення твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а також ремонтом та обслуговуванням технологічного устаткування та комунікацій основних виробництв, виробничої каналізації, вентиляції,
резервуарних парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу, естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і реагентного господарства.
Робітники:
апаратники;
бункерувальники;
газогенераторники;
дезактиваторники;
коксорозвантажувачі;
котельники, зайняті ремонтом котлів;
машиністи з моторних випробувань палива;
машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;
оператори технологічних установок;
оператори товарні;
робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів, абсорбентів, каталізаторів і палива, нафтоуловлювачів і сушильних камер;
скруберники-насосники;
фільтр-пресувальники;
фільтрувальники;
центрифугувальники.
Працівники, зайняті переробленням нафти, газу, газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах, зазначених у розділі X Списку № 1.
Робітники:
апаратники плавлення;
апаратники ущільнення технічного вуглецю;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;
котельники, зайняті ремонтом котлів;
машиністи газодувних машин, зайняті на установках піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного спирту, поліетилену, компримування та фракціонування
газів, мінеральної сірчаної кислоти, очищення промислових стічних вод;
машиністи гранулювання пластичних мас;
машиністи екструдерів, зайняті у виробництві синтетичних продуктів із нафтосировини;
машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;
машиністи компресорних установок;
машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві етанолу та піролізу нафтопродуктів;
машиністи технологічних насосів;
машиністи шпрединг-машин, зайняті у виробництві синтетичних волокон і виробів з них;
машиністи штабелеформувальних машин, зайняті у виробництві поліетилену;
пірометристи;
робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів,
абсорбентів, каталізаторів, палива для нафтоуловлювачів та сушильних камер;
скруберники-насосники;
транспортувальники;
тунельники;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням технічного вуглецю;
фільтр-пресувальники;
фільтрувальники;
центрифугувальники.
Працівники цехових лабораторій виробництва газового технічного вуглецю.
XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Робітники:
антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та покриттям;
вантажники, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію 5 відсотків і більше;
вогнетривники;
електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті на роботах у діючих (що перебувають під номінальною напругою) розподільних пристроях з напругою
330 кВ і більше;
електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях, розташованих у місцях встановлення котельного,
турбінного устаткування, устаткування паливоподавання;
електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що перебувають під номінальною напругою) електроустановках з напругою 330 кВ і більше;
електрослюсарі, слюсарі, електромонтери, зайняті обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування,
устаткування подавання палива і пилоприготування, а також засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу;
зливальники-розливальники;
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котлочистильники;
машиністи блочних систем керування агрегатами (котел-турбіна);
машиністи бульдозерів, зайняті формуванням і укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;
машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;
машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів у котельних цехах (відділеннях);
машиністи газотурбінних установок;
машиністи ексгаустерів;
машиністи екскаваторів і машиністи кранів (кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і
більше;
машиністи енергоблоків;
машиністи котлів;
машиністи кранів (кранівники), зайняті ремонтом котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування;
машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;
машиністи насосних установок, зайняті на живильних насосах;
машиністи парових турбін;
машиністи подавання палива;
машиністи скреперів (скреперисти), зайняті формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;
машиністи центральних теплових щитів керування котлами;
машиністи центральних теплових щитів керування паровими турбінами;
машиністи-обхідники із золовидалення;
машиністи-обхідники з котельного устаткування;
машиністи-обхідники з турбінного устаткування;
мотористи багерних (шламових) насосних;
пічники;
робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті очищенням устаткування від гарячого пилу та його збиранням, відпусканням, вантаженням і транспортуванням;
старші машиністи енергоблоків;
старші машиністи котельного устаткування;
старші машиністи котлотурбінних цехів;
старші машиністи турбінних відділень;
футерувальники (кислототривники);
шурувальники палива;
керівники та фахівці:
інженери з управління турбіною атомної станції;
майстри, старші майстри виробничих дільниць котельних, турбінних (газотурбінних), пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання;
майстри, старші майстри ремонту устаткування (котельного, турбінного (парогазотурбінного), паливоподавання та пилоприготування) у місцях його встановлення;
начальники змін котельних, турбінних (парогазотурбінних), котлотурбінних, пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання.
1. Підземні теплові електростанції
Робітники:
вогнетривники;
електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування та устаткування паливоподавання;
котлочистильники;
машиністи газотурбінних установок;
машиністи котлів;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи-обхідники з котельного устаткування;
машиністи-обхідники з турбінного устаткування;
пічники;
слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива, засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу, а також допоміжного підземного устаткування;
старші машиністи котельного устаткування;
старші машиністи турбінних відділень;
футерувальники (кислототривники).
2. Підземні гідроелектростанції та гідроелектростанції з машинними залами, розташованими нижче мінімального рівня
нижнього б’єфа або вбудованими в тіло греблі
Робітники:
електромонтери головного щита керування електростанцій;
електромонтери з обслуговування гідроагрегатів машинного залу;
електрослюсарі з ремонту електричних машин;
електрослюсарі з ремонту електроустаткування електростанцій;
машиністи гідроагрегатів;
слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування.
3. Сіркогазоуловлювальні установки
Робітники, зайняті експлуатацією та ремонтом устаткування.

(Продовження — у наступних номерах)
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Винагорода за працю:
якою вона може бути
За умов фінансово-економічної кризи практично усі підприємства, установи, організації (далі — підприємство) стикаються з проблемами ефективності своєї діяльності, зокрема, проблемами збуту власної продукції, що спонукає їх максимально
знижувати витрати на виробництво, і, відповідно, ціни на свою продукцію. Між тим
витрати на утримання персоналу, особливо на сучасних підприємствах, де використовується висококваліфікована праця, займають значне місце у загальній
структурі різних витрат на підприємстві. Тому не дивно, що роботодавці приділяють багато уваги різним питанням винагороди за працю, спрямованим з одного
боку на її оптимізацію (зменшення долі у загальних витратах підприємства), а з
іншого — на підвищенні її стимулюючої ролі для працівників, аби підвищити їх
ефективність і продуктивність праці. У роботі з оптимізації і удосконалення різних
видів винагороди за працю, у межах своєї компетенції беруть участь і кадровики,
а також інші фахівці з управління персоналом підприємства, для чого їм слід добре
розумітися на відповідних питаннях. Тому в цій статті ми зосередимося на відповідній нормативно-правовій базі щодо застосування різних видів винагороди за
працю, у тому числі заробітної плати, їх класифікації та специфіці застосування на
практиці, а також на обов’язках доречних фахівців, що тією чи іншою мірою
пов’язані з питаннями винагороди за працю з врахуванням зарубіжного досвіду.

Особливості винагороди за умов
фінансово-економічної кризи
Зауважимо, що фінансово-економічної криза, під час якої зростає безробіття і значно підвищується конкуренція на ринку праці, сама по
собі вже сприяє роботодавцеві вирішувати питання щодо найму та утриманню висококваліфікованого персоналу за відносно невисоку
винагороду за працю. Разом з тим проблема подальшого зниження витрат на персонал не
втрачає актуальності. Це пов’язано з тим, що
навіть ті підприємства, які мають відносно достатню кількість потрібних фінансових ресурсів на своїх «віртуальних бухгалтерських рахунках», за умов фінансової кризи, яка також
супроводжується і кризою у банківській сфері,
часто стикаються з проблемою затримки платежів через банки або проблемами конвертації у
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готівку своїх безготівкових коштів, у тому числі
і для виплати заробітної плати своїм працівникам.
Тому, щоб утримати свій персонал та мотивувати його до ефективної і результативної праці,
працівникам кадрових служб доводиться «винаходити» різні види винагород за працю, які б
менше залежали від наявності грошових коштів
у касах підприємств або банків, та були також
менше пов’язані із завершенням певних періодів праці (за які слід «негайно» виплачувати
аванс чи щомісячну заробітну плату). Або які
дозволяли б підприємству під час браку суто фінансових ресурсів, використовувати для додаткової винагороди за працю й інші наявні у нього
ресурси: різні приміщення, транспортні засоби,
виробничі потужності, об’єкти соціально-побутового призначення тощо.
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Підвищується і роль різних додаткових пільг
для працівників підприємства, і так званих «соціальних пакетів», які за умов тимчасового браку вільних фінансових ресурсів з одного боку
допомагають зберігати необхідну мотивацію до
праці у працівників, а з іншого — дозволяють
підприємствам накопичувати необхідні кошти
та підвищувати інвестиційні можливості підприємств шляхом перенесення необхідних виплат своїм працівникам на більш віддалені
періоди часу, коли, можливо, покращиться фінансова ситуація. Приміром, підприємство може
зменшити поточні розміри заробітної плати
(звичайно, у межах вимог чинного законодавства), але передбачити підвищені премії або
інші подібні виплати у зв’язку із закінченням
календарного року, виходу працівника на пенсію тощо.
Крім того, з врахуванням конкретних видів
економічної діяльності, на яких спеціалізується
окреме підприємство, воно може передбачити
такі пільги для своїх працівників, які з одного
боку будуть фактично додатковою винагородою
їм за працю, а з іншого — сприятимуть підвищенню ефективності діяльності самих підприємств
шляхом збільшення обсягів реалізації їх продукції та послуг, полегшення відповідних розрахунково-касових операцій, можливої оптимізації
їхнього податкового навантаження (у межах
чинного законодавства) тощо.
Наприклад, підприємство, яке спеціалізується
на випуску продукції підвищеного попиту, може

виплачувати частку заробітної плати відповідними своїми виробами, тобто у натуральному
вигляді. Банківські та інші фінансові установи,
якщо дозволяє законодавство, можуть передбачати для своїх працівників якісь депозитні або
кредитні продукти з пільговими відсотками та
іншими відповідними умовами. Підприємства,
що спеціалізуються на транспортних перевезеннях, громадському харчуванні, ремонтних роботах тощо можуть також більш широко використовувати відповідні ресурси для пільгового
обслуговування як своїх працівників, так і членів їх сімей.

Хто опікується питаннями винагороди
На цей час Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) та галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП) містять широке коло професійних назв робіт (професій), як у сфері управління
персоналом, так і інших сферах, які певною мірою пов’язані з розробкою та застосуванням
систем винагород за працю. Разом з цим слід
зазначити, що у відповідних випадках в них, як
правило, замість термінів «система винагороди
за працю» чи подібних, застосовуються аналогічні або суміжні поняття, які є традиціними для
системи професійної класифікації України, такі
як: заробітна плата, соціальний розвиток, мотивація та стимулювання до праці, пільги, компенсації тощо (див. Таблицю).
Таблиця

Професійна назва
роботи (професії)
у ДКХП та її код згідно
з КП
1
«Директор
(начальник, інший керівник) підприємства»
1210.1
«Директор комерційний»
1233
«Майстер виробничої
дільниці»
1222.2
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Приклади окремих завдань та обов’язків у відповідних кваліфікаційних характеристиках, що
фактично пов’язанні з розробленням та застосуванням систем винагород за працю
2
Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного
працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної
плати в установлені строки.
Здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства,
фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, … та забезпечує своєчасну
виплату заробітної плати працюючим.
Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, який установлено колективу дільниці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів
з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

№ 20 (128), 17 жовтня 2016

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПЛАТА ПРАЦІ

Таблиця. Продовження
1

«Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху»
1232

«Начальник відділу
організації праці та заробітної плати»
1232

«Начальник відділу
підсобного сільського
господарства»
1221.2
«Директор з кадрових
питань та побуту»
1232

2
Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження
технічно обґрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем
заробітної плати і преміювання.
Очолює роботу з організації праці та заробітної плати в цеху.
Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам.
Здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати.
Керує працівниками бюро, надає методичну допомогу майстрам і бригадирам у вирішенні питань з
організації праці та її оплати.
Забезпечує організацію процесів праці і управління на підприємстві згідно з його цілями і стратегією, … застосування ефективних форм і методів мотивації праці і науково обґрунтованих трудових нормативів з метою підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт.
Організовує підготовку перспективних та річних планів з праці і заробітної плати, кошторисів витрат на утримання апарату управління, розроблення завдань щодо зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг) і календарних планів перегляду норм трудових витрат.
Забезпечує контроль за витратами фондів оплати праці і матеріального заохочення, застосуванням форм і систем заробітної плати, тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, установленням розрядів робітникам і категорій працівникам.
Забезпечує застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання,
науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і винахідництва.

Організовує і координує розроблення комплексу заходів з підвищення трудової мотивації працівників усіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, поліпшення
умов праці, підвищення її змістовності та престижності, раціоналізації структур та штатів, зміцнення дисципліни праці.
«Начальник відділу со- Здійснює керівництво соціологічною роботою на підприємстві, спрямованою на формування
стабільних трудових колективів, … використання соціально-психологічних факторів трудової моціального розвитку»
тивації працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності, задоволення працею з метою
1232
максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника.
Керує роботою з удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення трудової і соціальної активності працівників, творчого ставлення до
справи, групової та індивідуальної відповідальності за результати спільної діяльності.
Контролює забезпечення соціального страхування працівників, додержання їх соціальних гарантій
і громадянських прав, очолює розроблення пропозицій щодо заходів соціальної захищеності працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.
Забезпечує розроблення і реалізацію заходів щодо збереження здоров’’я, зростання життєвого
рівня робітників і членів їх сімей, задоволення потреб у помешканні і побутовому устрої, різноманітних послугах, соціальному захисті окремих працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок).
Організовує консультування працюючих з правових і фінансових питань, проблем жіночої праці,
розроблення пропозицій з надання різних соціальних пільг працівникам підприємства: компенсацій витрат за мешкання, навчання дітей, а також за надання транспорту для поїздок на роботу,
медичному обслуговуванню.
«Начальник цеху»,
Організовує поточне виробниче планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про
«Начальник дільниці»
виробничу діяльність цеху (дільниці), … поліпшення нормування праці, правильного застосування
1222.2
форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення і розповсюдження
передових прийомів та методів праці.
«Начальник лабораторії Разом з економічною службою організовує проведення аналізу ефективності чинних форм матесоціології та психофізіо- ріального і морального стимулювання та розроблення рекомендацій з підсилення їх впливу на підлогії праці»
вищення трудової і соціальної активності працівників.
1232
«Менеджер (управиОчолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також
тель) з персоналу»
мотивації ділової кар’єри працівників.
1477.1
Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.
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Таблиця. Закінчення
1
2
«Економіст з фінансової Виконує роботу щодо здійснення фінансової діяльності підприємства, спрямованої на забезпеченя
фінансовими ресурсами завдань виробничого плану, формування та розподілення доходів і накороботи»
пичень підприємства та їх використання за зобов’язаннями перед державним бюджетом, … фінан2441.2
сування витрат на розширене відтворення, соціальне забезпечення та матеріальне стимулювання
працівників.
«Економіст з праці»
Здійснює роботу з удосконалення організації праці, форм і систем заробітної плати, матеріального
2412.2
та морального стимулювання.
Розроблює механізм розподілення додаткових доходів, отриманих у результаті підвищення продуктивності праці, якості продукції, скорочення витрат виробництва.
Розроблює положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу
виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування та скорочення трудових витрат.
Здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витрачанням фонду заробітної плати, за
правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням
режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства.
«Соціолог»
Бере участь у роботі з визначення перспектив підвищення заробітної плати працівників, з удо2442.2
сконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності працівників, а
також визначення можливостей повного задоволення потреб членів трудового колективу в житлі,
дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування, побутового обслуговування,
розвитку санаторно-курортної мережі і забезпечення медичною допомогою.
«Інженер з нормування Бере участь у розробленні заходів із зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зроспраці»
тання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери норму2412.2
вання праці робітників з почасовою оплатою праці та керівників, професіоналів, фахівців і технічних
службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій з вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.
Проводить дослідження з основних напрямів удосконалення організації праці та готує пропозиції
«Інженер з організації
щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці, спеціалізації та поліпшення обслуговування робопраці»
чих місць, їх планування і оснащення, створення сприятливих умов праці, розвитку колективних форм
2412.2
організації і стимулювання праці, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення
професій і посад, багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування та розповсюдження інших
передових методів праці, виконує роботу, пов’язану з упровадженням розроблених пропозицій.
«Фахівець з питань ви- Бере участь в урегулюванні змін в організації виробництва, нормуванні праці, заробітної плати,
рішення колективних
встановленні гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу, окремих груп трудящих та
трудових спорів (конф- їх представників у формуванні, розподіленні і використанні прибутку, режиму роботи, умов і охоліктів)»
рони праці, соціально-побутового обслуговування працівників підприємства та інших питань, які
2442.2
виникають у процесі підприємницької діяльності.
«Бухгалтер»
Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними
3433
особами відповідно до чинного законодавства.
«Технік з праці»
Опрацьовує одержані від проведених досліджень дані, бере участь у їх аналізуванні та розробленні
3119
пропозицій щодо вдосконалення форм матеріального і морального стимулювання, використання
трудових ресурсів.
Підбирає матеріал для підготовки довідок з питань організації праці і заробітної плати, накопичує,
систематизує та опрацьовує трудові показники для складання встановленої звітності.
«Інспектор з кадрів»
Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти до3423
кументів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

Як зазначено у Загальних положеннях ДКХП,
у кваліфікаційних характеристиках, що містяться
в ДКХП, визначено перелік основних завдань та
обов’язків, які притаманні тій або іншій посаді,
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виходячи зі встановленого в галузях економіки
поділу і кооперації праці. Конкретний перелік
посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників, які розробляють
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і затверджують на основі ДКХП роботодавці,
враховуючи конкретні завдання та обов’язки,
функції, права, відповідальність працівників
цих груп та особливості штатного розпису підприємства. Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади,
можуть бути розподіленні між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків може
бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Тому, наведені у Таблиці приклади відповідних завдань та обов’язків працівників, при розробці їх посадових інструкцій можна розширювати і деталізувати, або доповнювати іншими
спорідненими завданнями та обов’язками, що
передбачені для інших професій, які також
мають відношення до розробки та застосування
систем винагород за працю.
Крім того, при розробці посадових інструкцій у якості довідкового матеріалу та за умов
дотримання вимог нормативних актів професійної класифікації в Україні можна використовувати різні описи професій і посад, які містяться у зарубіжних професійно-класифікаційних системах. У деяких випадках такі описи
допомагають більш чітко та детально визначити
завдання та обов’язки багатьох професійних
спеціалізацій, а також здійснити ефективний
розподіл відповідних обов’язків між різними
групами працівників.
Наприклад, для деяких зарубіжних професійно-класифікаційних систем, а також окремих
зарубіжних підприємств, у тому числі тих, що
створюють дочірні компанії або спільні підприємства в Україні, є характерною така специфічна спеціалізація у сфері розробки та застосування систем винагороди за працю, як «менеджери з компенсацій та бенефітів». Основний
обов’язок таких менеджерів — координація
діяльності з компенсацій і «бенефітів», а також з
управління штатним персоналом організації.
Для цього вони виконують такі завдання:
— розробляють, оцінюють та удосконалюють
політику підприємства у сфері «бенефітів» для
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забезпечення того, аби відповідні програми та
проекти були актуальними, конкурентоздатними та відповідали законодавству;
— аналізують політику, що стосується «бенефітів», вимоги нормативно-правових актів та
найбільш поширені розміри (рівні) заробітних
плат для розробки конкурентоздатних компенсаційних планів;
— забезпечують своєчасне виконання вимог
усіх нормативно-правових актів, що приймаються, у тому числі законодавства щодо пенсійного забезпечення;
— керують підготовкою і розповсюдженням
писемної та усної інформації для інформування
працівників щодо політики організації з питань
компенсацій, «бенефітів» та інших відповідних
питань у сфері управління персоналом;
— здійснюють адміністрування, управління
та аналіз програм з питань «бенефітів», включаючи питання інтеграції і модифікації зазначених програм у випадку реорганізації (приєднання, об’єднання) організації;
— планують, спрямовують, контролюють та
координують діяльність у процесі роботи підпорядкованих працівників, а також інших працівників, що займаються питаннями найму персоналу, різними компенсаціями, профспілкової
діяльності та трудовими відносинами;
— визначають та впроваджують на практиці
відповідні види бенефітів, які сприяють покращенню якості життя працівників, шляхом взаємодії з відповідними брокерами (провайдерами
послуг) та досліджуючи відповідні питання;
— управляють проектуванням та розробкою
відповідних засобів для допомоги працівникам у
доборі потрібних їм бенефітів та надають консультації керівникам різних рівнів під час прийняття відповідних рішень щодо бенефітів;
— у взаємодії з іншими менеджерами здійснюють підготовку детальних описів професій і
посад, а також професійно-класифікаційних
систем, а також визначають кваліфікаційні рівні
для окремих посад і можливість їх поєднання у
більш узагальнені професійні групи;
— здійснюють підготовку бюджетів для для
здійснення різних операцій (заходів) у сфері
управління персоналом.
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Основні види винагород
у світовій практиці
Щоб правильно розроблювати та ефективно
застосовувати на практиці різні види винагород
за працю, їх слід відповідно класифікувати залежно від різних чинників, а також знати основні їхні переваги та недоліки. У світовій практиці, у найбільш узагальненому вигляді, всі види
винагород за працю часто класифікуються залежно від їх зв’язку з конкретною працею окремих працівників та розподіляються на «прямі»
(безпосередні) та «непрямі» (опосередковані)
види винагород за працю (від англійських термінів «direct» та «indirect»).
До прямих видів винагороди за працю належать різні виплати у готівковій формі (або у
вигляді перерахунку у безготівковій формі на
спеціальний особистий рахунок працівника у
банку), які переважно здійснюються періодично
(щомісячно, щотижнево тощо) та безпосередньо залежать від:
— відпрацьованого робочого часу працівника
(погодинна оплата праці), його посадового
окладу, погодинних ставок заробітної плати за
певними професіями тощо;
— кількості виробленої за певний робочий
час продукції або наданих послуг (відрядна
оплата праці), розцінок за певні обсяги виробленої продукції, комісійної винагороди тощо.
До прямих видів винагороди за працю також
належать різні премії (бонуси, надбавки, доплати тощо), які пов’язані з підвищеною результативністю або ефективністю праці, виконанням
додаткових обов’язків, високою якістю виробленої продукції, працею у вихідні дні або інший
додатковий час тощо. Тобто, у відповідних випадках також фактично йдеться про безпосередню залежність відповідних винагород від додаткових обсягів виробленої продукції або послуг
(наприклад, в надурочний час) чи підвищеної
вартості такої продукції (приміром, при її підвищеній якості).
Непрямі види винагороди за працю здійснюються додатково до прямих її видів і у більшості випадків вони не пов’язані з конкретними
обсягами виробленої продукції або кількістю
відпрацьованого часу. Крім цього, обов’язко-
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вість та порядок їх застосування, зазвичай, законодавчо не встановлені (на відміну від прямих видів винагороди за працю, таких як
заробітна плата).
Наприклад, у більшості країн світу, в тому
числі і в Україні, чинним законодавством передбачаються мінімальні розміри заробітної плати,
періодичність її виплати та відповідальність за її
затримання, тарифні сітки для різних професій
тощо. Натомість непрямі види винагороди за
працю встановлюються і регулюються самими
підприємствами і можуть бути передбачені в локальних нормативних актах, приміром, у колективних договорах.
Так, підприємство може встановити для всіх
своїх працівників або їх окремих категорій додаткові оплачувані відпустки, преміальні виплати у зв’язку з певними датами або подіями
(ювілеї, шлюб, народження дитини тощо), безоплатне харчування, компенсаційні виплати на
лікування тощо. Усі такі додаткові блага (пільги) для працівників підприємства, як правило
не пов’язані з конкретними результатами їх особистої праці або кількістю відпрацьованого робочого часу, але фактично є також своєрідною
додатковою (непрямою) винагородою за їх працю на конкретному підприємстві.
Але зазначені виплати або інші компенсації
за рахунок підприємства слід завжди відрізняти
від законодавчо встановлених на державному
рівні виплат або компенсацій (лікарняні, державні пенсії, обов’язкові оплачувані відпустки
тощо), які не залежать від праці на конкретному
підприємстві і не можуть самостійно ним змінюватися або регулюватися. Відповідно ті фахівці по роботі з персоналом або планово-економічної служби чи бухгалтерії, які пов’язані з
різними питаннями винагороди за працю на
конкретному підприємстві не можуть брати
участь у розроблені законодавчо встановлених
виплат або компенсацій та змінювати порядок
їх застосування, а можуть тільки забезпечувати
та контролювати дотримання відповідного чинного законодавства.
Незалежно від того, чи є певна винагорода за
працю «прямою» чи «непрямою», її надання потребує від підприємства певних витрат або ви-
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користання наявних у нього фінансових чи інших ресурсів. Тому під час розробки систем
(різних комбінацій) винагород за працю, відповідні фахівці мають враховувати фактичну «вартість» для підприємства кожної винагороди з
метою забезпечення найбільш оптимального
співвідношення сукупної вартості усіх винагород та їх стимулюючого ефекту до праці на конкретному підприємстві.
У зв’язку з цим, у разі необхідності, фахівці з
управління персоналом мають проводити роз’яснювальну роботу серед працівників, аби
вони правильно розуміли, що надання їм якихось «безоплатних» або «пільгових послуг», з одного боку потребує певних фінансових витрат з
боку підприємства, а з іншого — надає працівникам можливість заощаджувати на певних
своїх витратах. Тому ці «послуги» мають сприйматися працівниками не як якась абстрактна
благодійність, а як винагорода (хоча і непряма)
саме за їхню працю на конкретному підприємстві, враховуватися ними у разі порівняння з
умовами праці на інших підприємствах, і таким
чином бути додатковим стимулом до продуктивної праці.
На жаль, в Україні, на відміну від інших високорозвинутих країн, багато працівників традиційно порівнюють свої умови праці з працею на
інших підприємствах, враховуючи тільки свою
формальну щомісячну заробітну плату (пряму
винагороду) та не обраховують можливу вартість свого додаткового «соціального пакету»
(непряму винагороду).

Приклад
У працівника з щомісячною заробітною
платою 3 000 грн і різними «безоплатними
пільгами» за рахунок підприємства може
скластися помилкове враження, що на іншому підприємстві, де щомісячна заробітна плата для аналогічної посади — 3 700 грн
і «жодних пільг», більше турбуються про
своїх працівників. Хоча повна фактична
винагорода за працю такого працівника
може складати і більше 3 700 грн за місяць,
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наприклад, 3 000 грн (зарплата, посадовий оклад) + 200 грн (безоплатний проїзд
на роботу транспортом підприємства) +
300 грн (безоплатний обід на підприємстві) + 250 грн (1/12 частка традиційної
13-й заробітної плати наприкінці року +
330 грн (1/12 частка вартості безплатного
проживання сім’ї працівника на турбазі
підприємства під час відпустки). Разом
4 080 грн.

У якості відповідного допоміжного методичного матеріалу під час розробки різних систем
винагороди за працю на підприємстві можна
використовувати Міжнародну стандартну класифікацією вартості праці (The International
Standard Classification of Labour Cost), яка також
допоможе відповідним фахівцям під час вивчення і застосування підприємстві відповідного зарубіжного досвіду (див. Додаток).
Що стосується понять «компенсації» і «бенефіти», які згадувалися вище, і які широко використовуються у відповідних матеріалах з питань
винагороди за працю, насамперед, у США та Канаді, то для більш правильного їх розуміння
можна скористатися визначенням в Огляді національної системи компенсацій Департаменту
праці США (the National Compensation Survey) та
порівняти його із Міжнародною стандартною
класифікацією вартості праці. Згідно із зазначеним Оглядом поняття «компенсації» повністю
включає всі види заробітної плати і «бенефіти»,
як поточні, так і відкладені, які працівник отримує внаслідок своєї праці. При калькуляції
Індексу вартості найманої робочої сили (the
Employment Cost Index) до компенсації включаються видатки роботодавця на заробітну плату плюс видатки на різні види «бенефітів» (додаткових благ) для найманих працівників.
Термін «бенефіти» (з англ. «benefits») у буквальному перекладі означає додаткові блага, допомога, пільги. Поняття «бенефіти» охоплює додаткові компенсації (винагороди) за роботу
найманим працівникам поза рамками заробітної плати. В Огляді національної системи
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компенсацій Департаменту праці США (the
National Compensation Survey) бенефіти розподіляються на п’ять категорій:
— оплачувана відсутність працівника на робочому місці (відпустки, свята, час хвороби);
— додаткові виплати (премії за понад нормовану працю, а також працю у вихідні і святкові
дні, доплата за працю в окремі робочі зміни, не
пов’язані безпосередньо з процесом виробництва, бонуси);
— вихід на пенсію (різні завчасно визначені
плани (програми) допомоги);
— страхування (страхування життя, здоров’я,
на випадок тимчасової і тривалої втрати працездатності);
— законодавчо встановлені види допомоги
(соціальний захист, медичне обслуговування,
страхування на випадок безробіття та інші види

компенсацій найманим працівникам, що встановлені федеральним законодавством, або нормативними актами штатів).
Разом з цим зрозуміло, що під час розробки
на підприємстві систем винагороди за працю, у
тому числі з врахуванням світового досвіду у цій
сфері, слід обов’язково враховувати перш за все
вимоги чинного законодавства України з відповідних питань, які у деяких випадках можуть
відрізнятися від відповідних підходів у зарубіжній практиці і тому в наступних номерах газети
«Консультант Кадровика» ми ознайомимося із
відповідною законодавчою базою України більш
детально.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Додаток

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРАЦІ, РЕКОМЕНДОВАНА
МІЖНАРОДНОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ СТАТИСТИКІВ З ПРАЦІ
І. Пряма зарплата і оклади:
1. безпосередня заробітна плата за відпрацьований час працівникам з почасовою оплатою праці (доплати за відповідальність, за бруд, небезпеку і незручності, грошові компенсації за харчування тощо, виплати за системою гарантованої заробітної платні, доплата до
прожиткового мінімуму та інші регулярні доплати, що розглядаються як пряма зарплата та
оклади);
2. прогресивні (стимулюючі) виплати працівникам з почасовою оплатою;
3. заробітна плата працівників з відрядною формою оплати праці (виключаючи премії за
працю у понад нормований час);
4. преміальні виплати за працю у понад нормований час, пізні зміни та вихідні дні.
ІІ. Винагорода за невідпрацьований час:
1. щорічна відпустка, інший оплачуваний невихід на роботу, включаючи відпустку за вислугу років;
2. державні та інші визначні свята;
3. інший оплачуваний час відсутності (наприклад, народження або смерть когось з членів
сім’ї, одруження, профспілкова діяльність);
4. вихідна допомога, остаточний розрахунок, якщо вони не вважаються витратою на соціальне забезпечення (в іншому випадку ці витрати мають класифікуватися у пункті VI пп. 5).
ІІІ. Преміальні (бонуси) і грошові винагороди:
1. бонуси (премії) в кінці року або сезонні премії;
2. бонуси, що пов’язані із системою участі в прибутках;
3. додаткові виплати до відпустки понад звичайну оплату відпустки та інші премії і грошові винагороди.
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Додаток. Закінчення
ІV. Продукти харчування, напої, паливо та інші виплати в натуральній формі.
V. Витрати на житло для працівників за рахунок роботодавця:
1. витрати на житло — власність установи;
2. витрати на житло, що не є власністю установи (дотації, субсидії тощо);
3. інші види витрат на житло.
VІ. Витрати роботодавців на соціальне забезпечення:
1. встановлені законом виплати на соціальне забезпечення (за програмами, що охоплюють старість, інвалідність і втрату годувальника, хворобу, материнство, виробничу травму, безробіття, сімейну допомогу);
2. виплати за приватними програмами соціального забезпечення та страхування згідно з
колективним договором, трудовим контрактом або добровільні внески (для схем, що покривають старість, інвалідність і втрату годувальника, хворобу, материнство, виробничу
травму, безробіття, сімейну допомогу):
а) прямі виплати працівникам, пов’язані з відсутністю на роботі через хворобу, материнством або виробничою травмою, з метою компенсації втрат заробітку;
б) інші прямі виплати зайнятим, що розглядаються як соціальні допомоги;
3. вартість медичного догляду та медичного обслуговування;
4. вихідна допомога і остаточний розрахунок, якщо вони вважаються витратою на соціальне забезпечення.
VII. Вартість професійного навчання (включаючи оплату за навчання й інші виплати за
послуги зовнішніх викладачів (інструкторів), навчальних закладів, учбовий матеріал, відшкодування працівникам платні за навчання тощо (інші витрати поза межами прямої заробітної плати працівникам, які пов’язані з наданням послуг, наприклад, амортизація будівель та устаткування, відсотки, вартість ремонтних, обслуговуючих та інших подібних робіт
зменшених на суму дотацій, знижок з податків тощо, отриманих від державних органів та
внесків працівників. Капітальні інвестиції зроблені протягом року виключаються).
VIII. Вартість культурно-побутового обслуговування:
1. вартість обслуговування в їдальні на підприємстві та інші послуги з харчування;
2. вартість освітніх, культурних, рекреаційних та інших подібних послуг та засобів;
3. дотації (гранти) кредитним спілкам та вартість подібних послуг працівникам.
IX. Вартість праці, не класифікована в іншому місці (вартість транспортування робітників
на роботу і з роботи, за рахунок роботодавця (включаючи також відшкодування оплати за
проїзд тощо); вартість робочого одягу; витрати на найм персоналу та інші витрати на працю).
X. Податки, що розглядаються як вартість праці (наприклад, податки у зв’язку з працевлаштуванням або виплатою заробітної плати. Такі податки мають включатися на базисі
«нетто», тобто після зменшення на суму субсидій або пільг з боку держави).
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Пошук і мотивація IT-персоналу
Впродовж останніх років розвиток ринку праці у сфері інформаційних технологій
був надзвичайно стрімким і динамічним, а попит на кваліфікованих IT-фахівців —
не просто стабільним, а постійно зростаючим й наразі він значно перевищує пропозицію, не дивлячись на глобальну фінансову кризу в нашій країні. Це пояснюється
тим, що в умовах сьогодення розвиток будь-якого підприємства багато в чому
пов’язаний з побудовою і удосконаленням його ІТ-інфраструктури, що, у свою
чергу, потребує впровадження комплексних рішень та їх сервісного обслуговування. Дізнайтеся, де та як шукати професіоналів у сфері інформаційних технологій,
а також яким чином утримувати вже наявних на підприємстві фахівців, підбираючи
дієві мотиватори саме для цієї категорії працівників.

Спеціалісти у сфері IT
Багатьох кадровиків наразі хвилює питання:
хто ж саме належить до IT-фахівці та як з них
обрати саме тих спеціалістів, які потрібні підприємству. Загальну відповідь на перше запитання надати неважко: IT-фахівці — це люди,
що володіють специфічними знаннями та навичками в галузі інформаційних технологій. Але
якщо лише на початку використання інформаційних технологій працівники відділу кадрів
можуть самостійно підшукати потрібного фахівця, окресливши претендентам їх основні завдання та обов’язки (наприклад, створення й
підтримка роботи сайту підприємства, встановлення необхідного програмного забезпечення
на всіх комп’ютерах працівників підприємства,
забезпечення «життєздатності» та ефективності
інформаційних ресурсів підприємства) й провівши відповідні тестування за допомогою, можливо, запрошеного спеціаліста у цій сфері, то в
міру ускладнення ІТ-інфраструктури підприємства виникає необхідність й в розширенні штату
ІТ-фахівців, що вже вимагатиме створення ІТпідрозділу, який без допомоги професіонала навряд чи вдасться укомплектувати. Тому щойно
ваше підприємство досягне такого рівня розвитку й застосування інформаційних технологій,
що постане потреба у створенні відповідного
підрозділу, то краще за все буде одразу підібрати
його керівника (для цього підійде посада «На-
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чальника відділу інформаційних технологій», яка
утворена згідно з правилами Додатку В до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) за допомогою розширюючих слів та має код 1221.2), який і
займатиметься подальшим набором працівників для свого відділу.
Загалом, найбільш затребуваними у сфері
інформаційних технологій є такі IT-спеціалісти:
— «Адміністратор бази даних» (код КП —
2131.2);
— «Адміністратор доступу (груповий)» (код
КП — 2131.2);
— «Адміністратор системи» (код КП — 2131.2);
— «Аналітик з комп’ютерних комунікацій»
(код КП — 2131.2);
— «Аналітик комп’ютерних систем» (код КП —
2131.2);
— «Аналітик операційного та прикладного
програмного забезпечення» (код КП — 2131.2);
— «Інженер із застосування комп’ютерів»
(код КП — 2139.2);
— «Інженер-програміст» (код КП — 2132.2);
— «Програміст (база даних)» (код КП — 2132.2);
— «Програміст прикладний» (код КП — 2132.2);
— «Програміст системний» (код КП — 2132.2);
— «Технік-програміст» (код КП — 3121);
— «Фахівець з інформаційних технологій»
(код КП — 3121);
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— «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» (код КП — 3121);
— «Фахівець з розроблення комп’ютерних
програм» (код КП — 3121).
Крім того, загальну сукупність IT-спеціалістів
можна класифікувати на кілька груп:
— фахівці, зайняті розвитком та підтримкою локальних внутрішньокорпоративних технологій;
— розробники програмного забезпечення, інфопродуктів;
— фахівці сфери управління проектами ІТ;
— консультанти й експерти з впровадження і
підтримки ERP-систем (від англ. Enterprise Resource
Planning System — система планування (управління) ресурсами підприємства) та CRM-систем (від
англ. Customer relationship management — система управлення взаємовідносин з клієнтами підприємства).
Окремо серед згаданих розробників програмного забезпечення (простіше кажучи, програмістів) слід виділити прикладних і системних
фахівців — перші з них розробляють й налагоджують різні програми, а другі займаються їх
експлуатацією.

Проблеми пошуку
Незважаючи на велику кількість спеціалістів
у сфері інформаційних технологій, які щорічно випускаються з вищих навчальних закладів
(далі — ВНЗ), знайти потрібного й кваліфікованого працівника не просто.
Останнім часом на багатьох провідних підприємствах були переглянуті класичні підходи
до існуючої кадрової політики й запроваджені
стратегії формування внутрішнього кадрового
резерву й «вирощування» свого лояльного персоналу (детальну інформацію про те, як тримати «під контролем» рівень лояльності своїх працівників і поступово його підвищувати завдяки
відповідним діям керівництва, ви можете знайти у № 12 (120) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік).
Крім того, багато підприємств звернулися до
ВНЗ для залучення на практику, стажування й
на роботу з частковою зайнятістю студентів четвертих – п’ятих курсів. «Вирощуючи» і навчаючи
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таким чином свій майбутній потенційний персонал, роботодавці дають студентам можливість
ознайомитися зі специфікою бізнесу і спробувати у ньому свої сили. Перевагою цього методу є
те, що у роботодавця з’являється час придивитися до потенційного кандидата, а до кінця навчання отримати молодого, амбітного, підготовленого і, що важливо, вже лояльного до
підприємства співробітника.
Щоправда, відкритим залишається питання
якості освіти у сфері інформаційних технологій.
Експерти сходяться на думці, що в Україні на
сьогоднішній день немає жодного технічного
ВНЗ, який готував би фахівців високого рівня.
Крім того, ВНЗ дають тільки базові знання, а
тому варто відзначити активний старт комерційних проектів за програмами взаємодії і співпраці з провідними ВНЗ з метою підготовки кваліфікованих фахівців у сфері інформаційних
технологій.
Пошук кваліфікованих IT-фахівців (як і деяких інших «специфічних» фахівців) є одним з
найскладніших завдань для будь-якого кадровика чи менеджера з персоналу.
Основними проблемами пошуку ефективного IT-персоналу є, з одного боку, оцінка можливостей і потенціалу кандидатів, з іншого — формування по-справжньому привабливої для них
пропозиції. І якщо з професійними якостями
претендентів на посаду зможе розібратися лише
фахівець (зокрема, керівник відповідного відділу), то відносно другого аспекту доведеться докласти зусиль саме кадровикам чи спеціалістам
щодо підбору працівників. З огляду на це, насамперед важливо пам’ятати, що головне для
IT-фахівця — це можливість професійного розвитку, вирішення нових і більш складних завдань, розширення власних компетенцій. Безумовно, рівень пропонованої заробітної плати,
як і в будь-якій іншій сфері, відіграє велику роль,
проте у випадку з IT-спеціалістами все ж таки не
головну (зокрема, дуже часто трапляється так,
що саме такі працівники змінюють підприємство з метою отримання більш цікавої роботи,
хоча і нижчою при цьому заробітною платою).
Отже, надзвичайно важливо правильно розставляти пріоритети з точки зору шляхів пошуку
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IT-фахівців. В цілому вони дуже активні й самостійно виходять на ринок праці, а більшість з
них регулярно оновлюють свої профайли у відкритих джерелах, навіть якщо не знаходяться в
активному пошуку роботи.
Перш ніж звернутися до послуг зовнішніх рекрутерів, майже кожне підприємство все ж таки
намагається «закрити» вакансію власними силами, найчастіше — за допомогою інтернет-ресурсів (адже саме цей спосіб дає великі можливості для пошуку кандидатів і не вимагає
великих витрат). До того ж, він дозволяє кадровикам зв’язатися з IT-спеціалістами безпосередньо, оскільки останні активно спілкуються один
з одним саме в мережі.
Цінним джерелом є й спеціалізовані форуми
та співтовариства. На них варто звернути особливу увагу в разі наявності позицій фахівців з
впровадження/підтримки ERP-систем, розробників рідкісного програмного забезпечення для
вузькоспеціалізованих сфер тощо. При цьому
необхідно робити поправку на те, що постійні
відвідувачі цих форумів найчастіше орієнтовані
на віддалену роботу і вільний графік.
Одна з основних проблем при пошуку і відборі IT-фахівців — реальна об’єктивна оцінка їх
індивідуально-психологічних якостей (адже
якщо оцінку знань та професіоналізму слід, як
вже було зазначено, доручити спеціалісту в цій
сфері, то «людські» якості доведеться оцінювати
самим). Перш за все, труднощі проведення співбесіди пов’язані з тим, що IT-фахівці — це люди
технічного складу розуму, які цінують чітко побудовані комунікації, зрозумілі завдання і надзвичайно цінують свій час, витрачений на виконання тих чи інших завдань. Тому їм не
завжди зрозумілі намагання визначити їх компетенції за стандартними тестовими методиками і філософські роздуми на теми «Ким ви бачите себе через п’ять років?» або «Опишіть свого
ідеального роботодавця».
Щоб спілкування з кандидатами на IT-позиції
було максимально конструктивним, необхідно
бути в курсі останніх тенденцій та стежити за
новинками ринку інформаційних технологій (у
разі чого, відповідну інформацію чи пораду
можна запитати у вже наявних на вашому під-
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приємстві IT-спеціалістів). Це допоможе не тільки оптимізувати процес комунікації, а й отримувати більше задоволення від власної роботи.
Звісно, у кожного підприємства власна методика оцінки кандидата: хтось самостійно розробляє спеціальні тести або завдання, хтось задовольняється проведенням співбесіди за участю
технічного фахівця тощо. Вимоги до кандидата
також змінюються залежно від завдань, складу
команди, типу проекту. В одному випадку потрібен співробітник, який любить динаміку, зміну
завдань, тематичне розмаїття, в іншому — схильний до стабільності, який нормально виконує
стандартні завдання.
І все ж таки, досить часто у відділі кадрів підприємств, після отримання заявки на IT-фахівця,
не можуть впоратися з поставленим завданням
самостійно. Як правило, термін пошуку відповідного кандидата становить як мінімум місяць, а
потім ще кілька місяців йде на те, щоб ввести
його в курс справи на даному підприємстві.
Найчастіше керівництво підприємства не в
змозі правильно ставити завдання і регулювати
роботу IT-фахівців внаслідок незнання специфіки даної сфери (особливо, якщо рівень завдань
не просто вкладається в поняття «щоб всі комп’ютери працювали», а передбачає створення
баз даних або електронної системи управління
підприємством). А тим часом серйозний збій в
роботі з електронними базами загрожує величезними збитками.
Тоді й виникає необхідність звернення до кадрового агентства — або у випадку, коли потрібно закрити вакансію в найкоротші терміни і потрібен фахівець вузького профілю, або ж коли
власні пошуки не завершилися успіхом.
Звісно, все ж таки краще знайти потрібного
фахівця самим чи, можливо, за рекомендацією
партнерів або ж своїх працівників у сфері інформаційних технологій (адже, скоріш за все, в них
залишилися контакти однокурсників чи колишніх колег, яким наразі потрібна робота). Але
якщо вже так сталося, що ви змушені звернутися
за допомогою щодо пошуку IT-спеціаліста до кадрового агентства, то зверніть увагу, що наразі
існують спеціалізовані агентства з підбору ITперсоналу, які можуть професійно здійснювати
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«переклад» з мови відділу кадрів на мову айтішників і навпаки (хоча їх послуги, зазвичай, дещо
дорожчі внаслідок специфіки роботи й, відповідно, необхідності утримувати кваліфіковані
технічні кадри). Окрім цього, у спеціалізованих
агентствах з підбору IT-персоналу завжди є достатньо фахівців зі знання нюансів професій у
сфері інформаційних технологій і вони здатні
оцінити рівень професійності ІТ-фахівця з резюме й самостійно провести уточнюючу співбесіду
по телефону. Більше того, подекуди саме в таких
агентствах вам самим допоможуть зорієнтуватися, який конкретно фахівець потрібен підприємству, якщо ви просто опишете їм завдання, які необхідно буде виконувати. Також
зверніть увагу, що у сфері інформаційних технологій багато специфічних термінів, узятих з англійської мови, так би мовити, своєрідний сленг.
І незнання цих термінів суттєво ускладнить роботу щодо пошуку ІТ-фахівця (до того ж, багато
ІТ-спеціалістів вільно володіють англійською
мовою і взагалі вважають за краще надсилати
своє резюме саме нею).

Мотивація IT-персоналу
Займатися мотивацією IT-фахівців, незалежно від їх функції на підприємстві, необхідно. Поперше, ринок інформаційних технологій досить
активно розвивається навіть сьогодні, незважаючи на економічну кризу і відчутні скорочення штатів, оскільки IT-фахівці потрібні кожному
підприємству. По-друге, останнім часом досить
сильно зросла професійна самосвідомість ITспеціалістів — якщо раніше різноманітні дії,
спрямовані на підвищення мотивації персоналу,
сприймалися ними без ентузіазму, то сучасні IТфахівці зацікавлені як в матеріальній, так і в нематеріальній мотивації своєї праці й досить добре обізнані щодо власної значимості для підприємства.
Отож, розглянемо основні мотиваційні чинники в розрізі роботи з IT-персоналом.
 Заробітна плата
Прийнято вважати найпростішою й дієвою
мотивацією будь-якої праці високу заробітну
плату. Для IT-фахівців рівень щомісячної матеріальної компенсації дійсно відіграє важливу
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роль (хоча подекуди, як зазначалося вище, все ж
таки не основну). Таки досить багато IТспеціалістів, які збираються змінити поточне
місце роботи й займаються активним пошуком
нового, на співбесідах причиною такого пошуку
називають низький (невідповідний ринку) рівень зарплати.
Необхідно відзначити, що рівень зарплат ITфахівців, як і будь-яких інших спеціалістів, залежить від багатьох чинників, як об’єктивних,
так і суб’єктивних. Так, рівень заробітної плати
часто визначається розміром підприємствароботодавця — зазвичай, чим більше підприємство, тим вища і заробітна плата його працівників. Також істотно впливає на розмір зарплати і
походження капіталу підприємства (зрозуміло,
що, наприклад, у західноєвпропейських компаніях оплата праці вище, ніж в українських). Ще
один чинник, що впливає на рівень зарплат айтішників, — сфера діяльності підприємства.
Найбільше отримують IT-спеціалісти, зайняті в
сфері розробки програмного забезпечення та
фінансів, найменше — у сфері продажу й виробництві. Але все перераховане відноситься скоріше до об’єктивних чинників, оскільки вони
впливають на зарплати всього персоналу, а не
тільки IT-фахівців. Серед суб’єктивних факторів
можна виділити наявність специфічних знань і
навичок, вузькоспеціалізоване навчання та різні сертифікати.
Але якщо ви вирішили піти «простим шляхом» й зробити привабливим фактором для ITспеціалістів високий рівень заробітної плати, то
зверніть увагу на зворотній бік цього методу —
по-перше, чутки щодо збільшення оплати праці
IT-фахівців дійдуть до всіх інших працівників
набагато скоріше, аніж вам здається, що, у свою
чергу, або вимагатиме підвищення заробітної
плати (нехай і не до такого рівня) усім співробітникам, або ж зможе призвести до масових
звільнень. А по-друге — бюджет підприємства
зростає, зазвичай, набагато повільніше, ніж
«апетити» співробітників, тому просто високий
рівень зарплати може з часом стати настільки
звичним, що мотивація персоналу почне знижуватися. Крім того, якщо IT-фахівець працює
лише на посадовому окладі, в нього більше
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можливостей витрачати свій робочий час на неробочі питання (розважальні «посиденьки» в
Інтернеті, спілкування з колегами), а також на
роботу над сторонніми проектами.
Оптимальним варіантом за таких обставин
буде введення змінної складової в зарплату —
бонус після закінчення проектів або щомісячна
премія за якісну і активну роботу. Наприклад, в
одному з провідних іноземних холдингів співробітники щомісяця складають перелік «добрих
справ», в який заносять всі дрібні проекти та нестандартні завдання, які вони виконували понад обов’язкові норми. Такий перелік оцінює
керівник відділу інформаційних технологій та
самостійно ранжирує виконані завдання за рівнем значущості для компанії. У результаті працівники отримують щомісячний бонус, який
коливається в межах від 5% до 40% від фіксо-ваної зарплати. І хоча в компанії не оплачуються понаднормові, IT-працівники часто затримуються на роботі, оскільки розуміють, заради
чого вони це роблять.
Таким чином, можна зробити висновок, що
рівень заробітної плати досить важливий для
IT-фахівців, однак для збільшення і підтримки
рівня мотивації і, отже, ефективності роботи
співробітників має сенс вводити бонусну або
преміальну грошову частину.
 Компетентний керівник
На відміну від багатьох інших категорій персоналу, для IT-фахівців величезне значення
мають професійні якості лідера. Загальна біда
працівників IT-галузі в їх замкнутості та відчуженості, а будь-яке підприємство — це, перш за
все, згуртована команда, єдиний механізм. І відділ інформаційних технологій досить відокремлений підрозділ, у ньому панують свої правила,
свій стиль спілкування, яскраво виражена специфіка інтересів тощо й лише компетентний керівник зможе стати дієвим мотиваційним фактором для людей.
Безпосередній керівник, крім сильного лідерського потенціалу, повинен мати фундаментальні знання і досвід роботи в сфері інформаційних технологій. Якщо при вирішенні технічних питань він проявить некомпетентність — його репутація може значно знизитися
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в очах IT-фахівців, що може негативно позначитися на їх мотивації, а в подальшому виявитися
у небажанні працювати під його керівництвом.
Також керівник IT-відділу або лідер групи повинен вміти слухати своїх підлеглих і давати
конструктивний зворотний зв’язок. У роботі ITфахівця, яка за своєю природою є творчою, часто виникають нові ідеї і неординарні бачення
вирішення завдання. Таку спонтанну ініціативу
необхідно грамотно підтримувати, інакше вона
може зникнути разом з мотивацією співробітника. Тому керівникові відділу інформаційних технологій важливо знаходити можливість спілкуватися зі своїми підлеглими, бути уважним до
ідей і підтримувати їх ініціативу.
 Соціальний пакет
Популярним додатком до зарплати є соціальний пакет, який відноситься до матеріальної мотивації праці. На сьогоднішній день підприємства пропонують соціальні пакети, які можуть
складатися з таких компонентів, як медичне
страхування і страхування від нещасних випадків, мобільний зв’язок, обіди, фітнес, службовий
ноутбук, домашній Інтернет, компенсація навчання, знижки на товари/послуги, що виробляє/надає підприємство тощо. Також багато
підприємств пропонують компенсувати витрати на проїзд і харчування, називаючи це компенсаційним пакетом. Однак не всі перераховані блага однаково важливі для IT-фахівця.
Так, багато IT-спеціалістів досить прохолодно
ставляться до медичного страхування і можливості відвідувати фітнес-клуб/басейн — на хвороби і спорт у них просто не вистачає часу. Більшою популярністю користуються компенсація
мобільного зв’язку та знижки на товари і послуги всередині компанії. Дуже важливі для даної
категорії фахівців обіди, що доставляються в
офіс (особливо їх оцінять програмісти, які часто
стикаються з безперервними операціями, а вихід з офісу на час обіду може дуже відволікти їх
від завдання, що негативно позначиться на термінах виконання проекту).
Також досить важливі такі блага, як службовий
ноутбук і оплачуваний підприємством домашній
Інтернет. Додаючи такі складові до соціального
пакета, підприємство виграє двічі — по-перше,
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це підтримує мотивацію співробітника і його
лояльність, по-друге, він у будь-який час доби
зможе віддалено вирішувати проблеми, що виникають на роботі.
Крім того, останнім часом IT-фахівці більш
лояльно ставляться до роботодавців, які повністю або частково компенсують спеціалізоване
IT-навчання: отримання професійних сертифікатів, проходження курсів підвищення кваліфікації. Вигоду підприємства, яке при цьому отримує більш професійних співробітників, складно
переоцінити.
Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що соціальний пакет для IT-фахівця має
свої особливі риси і повинен бути розроблений
максимально індивідуально.
 Зручне розташування офісу
Факт, який зайвий раз підтверджує, що на
ринку досвідчених IT-професіоналів панують не
роботодавці, а кандидати: фахівці розслаблені й
можуть дозволити собі обирати місце роботи
ближче до дому. Даний тренд, звичайно, більш
актуальний для великих міст, де програмісти не
хочуть витрачати багато часу на дорогу, розуміючи, що значну частину завдань можна взагалі вирішувати віддалено.
 Графік роботи
Прихильність до робочого графіка «з 9:00 до
18:00» як єдиноправильного і загальноприйнятого переживає останнім часом свій спад. Більша гнучкість у графіку дуже порадує IТ-фахівців,
а надання можливості обрати для себе графік
роботи буде незаперечною перевагою при виборі нової роботи.
У своїй більшості IT-фахівці — сови, тому в
першій половині дня вони практично неефективні, оскільки дуже багато часу йде на «розкачку», ранкову каву, перегляд новин в Інтернеті.
Звичайно, якщо ми говоримо про фахівців служби підтримки і системних адміністраторів, які
можуть знадобитися в будь-яку хвилину з моменту початку роботи офісу, досить складно відійти від стандартного графіка роботи. Однак,
для IТ-фахівців, які виконують роботу на проектній основі, цілком можливо розробити такі варіанти графіка, як робота з 10:30 до 19:30, з
11:00 до 20:00 або навіть і з 12:00 до 21:00.
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Можливість обирати графік роботи є важливим мотивуючим фактором для будь-якого ІТспеціаліста, забезпечує комфорт і сприяє індивідуальному підходу до оптимізації працездатності
співробітника.
 Комфортність на роботі
Часто IT-фахівці занурюються в свої завдання
з головою, і їм простіше пропрацювати 14 – 20
годин безперервно, ніж розтягнути проект на
кілька днів. У такій ситуації важливо, щоб в офісі була можливість перекусити, налити чай або
каву, відпочити, тому нерідко IT-компанії організовують так звану кімнату відпочинку або
просто ставлять в кабінетах дивани, влаштовують душові, намагаються забезпечити комфортний мікроклімат в приміщеннях.
 Колектив як генератор досвіду
З потреби IT-фахівців у самовдосконаленні
випливає ще один мотивуючий фактор — вони
цінують роботу в колективі IT-професіоналів.
Спілкування з колегами для них ще один спосіб
отримати потрібний досвід. Однак, незважаючи
на те, що програмістам важливо бути частиною
команди однодумців, вони схильні до самостійної роботи. Тому змусити IT-персонал брати
участь в стандартних і єдиних для всіх регулярних «летючках» або мозкових штурмах навряд
чи вийде. Тут потрібен інший підхід, щоб фахівець відчував якусь свободу в корпоративному
спілкуванні, уникав обов’язкових «нарад» і міг
обговорювати завдання й приймати рішення
спільно з колегами у зручний йому час, наприклад, за допомогою груп або спільнот в месенджерах.
 Креативні методи
Як показує дослідження, IT-фахівці все частіше віддають перевагу цікавим проектам, новим
технологіям і підприємствам з прозорою системою організації праці.
Незважаючи на те, що стандартні методи нематеріальної мотивації у вигляді комфортних
робочих зон і гнучкого графіка все ще залишаються популярними серед IT-фахівців, останнім часом експерти зауважують тенденцію до
креативних методів мотивації в сфері IT.
Деякі підприємства використовують в якості
соціального пакета систему накопичення балів.
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Суть полягає в тому, що співробітник накопичує
бали за період роботи в компанії, за участь в
проектах та інші активності. Накопичені бали
можна витратити на особистий розсуд. Наприклад, замовити шикарне робоче крісло, захоплюючу поїздку або навчальну програму, тобто
те, що надихне і додасть сил для подальшої роботи.
Ще один приклад нестандартного підходу до
мотивації — вибір обладнання для роботи на
свій розсуд. Новому співробітнику пропонується
якась віртуальна сума, в рамках якої він вибирає персональний комп’ютер, який зможе потім
отримати в особисту власність.
Проблема утримання кваліфікованих ITфахівців залишається для роботодавців актуальною. У наші дні робота над мотивацією персоналу давно перестала бути простою даниною моді,
а стала необхідним аспектом працездатності та
успішності будь-якої компанії. В першу чергу
прийнято приділяти увагу мотивації співробітників, які приносять компанії прямий дохід (менеджери з продажу, менеджери проектів), і керівників. Другорядний пріоритет — персонал,
який займається підтримкою бізнесу. Саме до
такої категорії найчастіше відносяться IT-фа-

хівці. Винятком є компанії, що займаються створенням і продажем IТ-товарів і послуг, в яких
робота IТ-фахівців — основне джерело доходу.
Також наприкінці слід зауважити, що нерідко
висококваліфіковані IT-фахівці вважають за
краще працювати на невеликих підприємствах,
мотивуючи це більш людяними взаємовідносинами в колективі і великим рівнем свободи.
А при бажанні вони завжди можуть підробити,
зайнявшись якимось конкретним проектом в
іншій компанії. На сьогодні у даній сфері, як і
раніше, зберігається дефіцит топ-менеджерів і
керівників середньої ланки (тобто фахівців, які
поєднують технічні та управлінські навички).
Але на підставі усього викладеного, приходимо
до висновку, що не варто часто змінювати будьяких IT-співробітників, оскільки це надзвичайно невигідно для підприємства в цілому, бо
окрім пошуків нового працівника потребує ще й
багато витрат на його специфічне навчання,
враховуючи сферу діяльності підприємства, та
адаптацію.

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

Відповідно до установчих документів підприємства, усі накази, у т. ч. й кадрові,
затверджує директор підприємства. Чи може він делегувати право підпису
певних наказів своєму першому заступнику, директору з управління персоналом,
головному інженеру тощо (залежно від сфери дії наказу) і якщо так, то яким
чином це можна зробити?
Так, може.
Зазвичай, виникнення необхідності делегування права підпису різних кадрових чи фінансових документів обумовлюється тимчасовою
відсутністю директора підприємства (останній
йде у відпустку, відбуває у відрядження, тривалий час перебуває на лікарняному і т. п.). За таких обставин, як правило, призначається виконуючий обов’язки директора шляхом видання
відповідного наказу, де і зазначається, які саме
обов’язки на нього покладаються та які повноваження надаються, у т. ч. й щодо права підпису
документів.
Натомість делегування права підпису певних документів заступникам директора чи

іншим керівникам, зокрема, начальникам
структурних підрозділів, на постійній основі
має оформлюватися окремим наказом з основної діяльності про надання права підпису
(див. Зразок). Такий наказ повинен містити
наступну інформацію: кому саме надається
право підпису (слід зазначити прізвище, ім’я
та по батькові, а також посаду відповідного
працівника); дату, з якої таке право надається
(у разі її відсутності в наказі, таке право буде
вважатися наданим з дати підписання цього
наказу); перелік документів (чи, принаймні,
вид документації), щодо яких надається право
підпису (кадрова документація, фінансова
звітність тощо).
Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА»
НАКАЗ
14.09.2016 р.

м. Київ

№ 92-од

Про надання Комарчуку О. Д.
права підпису наказів
з кадрових питань
З метою оптимізації документообігу ПрАТ «Альфа»,
НАКАЗУЮ:
1. КОМАРЧУКУ Олегу Дмитровичу, директору з управління персоналом, надати з 1 грудня 2016 р. право підпису наказів з кадрових питань (про прийняття на роботу, переведення,
звільнення, надання усіх видів відпусток, накладення дисциплінарних стягнень тощо).
2. Надати Комарчуку О. Д. право візування документів, які є підставою для оформлення
документації з особового складу (у тому числі заяв про прийняття на роботу та звільнення,
заяв про надання відпусток, доповідних записок).
3. Начальнику відділу кадрів, Борисенко М. Г., внести відповідні зміни до посадової інструкції директора з управління персоналом та ознайомити з нею Комарчука О. Д..
Директор
З наказом ознайомлені:
14.09.2016 р.
15.09.2016 р.
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Сидорко
Комарчук
Борисенко

М. П. Сидорко
О. Д. Комарчук
М. Г. Борисенко
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Водночас, зверніть увагу, що надання права
підпису документів, у т. ч. й наказів — це один із
видів делегування наданих керівникові підприємства законодавчими актами та внутрішніми нормативними документами (статутом, положенням) повноважень, а не всі повноваження
директор підприємства може делегувати своїм
підлеглим. Не виникатиме питань щодо делегування директором своїх повноважень, якщо
таке право закріплено у статуті підприємства.
Зрозуміло, що коли в статуті міститься заборона
щодо делегування керівником повноважень, то
й передати право підпису документів буде неможливо, а от якщо якась згадка щодо делегування у статуті просто відсутня, то буде краще
все ж таки внести відповідні зміни до статуту
підприємства (на підставі протоколу загальних
зборів). Інакше у подальшому можуть виникнути деякі ускладнення — адже у випадку, коли
накази (наприклад, щодо прийняття на роботу

чи звільнення з роботи) будуть підписуватися не
директором підприємства, а іншими посадовими особами, то при наданні таких документів на
запити різних органів (Пенсійного фонду, служби зайнятості тощо) необхідно буде подавати й
документи, що підтверджуватимуть право видання й підписання наказів іншими посадовими
особами (тобто, той же витяг зі статуту, де директору підприємства надано право делегувати
такі повноваження, а також наказ, яким надається право підпису конкретній посадовій
особі). І у деяких, а особливо спірних ситуаціях
(наприклад, у разі оскарження працівником
звільнення за ініціативою роботодавця) такі документи взагалі можуть бути визнані недійсними. Тому користуватися правом делегування
повноважень, зокрема, шляхом передання права підпису певних наказів, слід досить обережно, з урахуванням вимог законодавства та локальних нормативних документів.

Чи можна прийняти на посаду вихователя або вчителя спецшколи працівника, в
якого є вища економічна освіта й наразі він навчається на першому курсі педагогічного університету за спеціальністю «Олігофренопедагогіка. Логопедія»?
Ні, не можна.
Згідно з ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю
України при укладенні трудового договору особа зобов’язана у випадках, передбачених законодавством, подати документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію).
У ч. 1 ст. 54 Закону України «Про освіту» від
23 травня 1991 р. № 1060-XII зазначено, що педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які
мають відповідну освіту. Аналогічна вимога міститься й у ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальну
середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV
(далі — Закон № 651): педагогічним працівником може бути особа, яка має відповідну педагогічну освіту.
З Вашого запитання вбачається, що мова йде,
скоріш за все, про прийняття на роботу працівника до спеціальної школи (школи-інтернату)
I – III ступенів (а саме навчального закладу для
дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку), що, згідно зі ст. 9
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Закону № 651, належить до загальноосвітніх навчальних закладів.
Оскільки ж посади як вихователя, так і вчителя загальноосвітнього навчального закладу відносяться до посад педагогічних працівників
відповідно до Переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 14 червня 2000 р. № 963, то і
прийняти працівників на зазначені посади без
наявності в них саме педагогічної освіти не
можна (наявність вищої економічної освіти у
даному випадку не має значення).
Такі ж вимоги містяться й у п. 78 Положення
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 27 серпня
2010 р. № 778: «Педагогічним працівником
повинна бути особа з високими моральними
якостями, яка має відповідну педагогічну освіту,
належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи,
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фізичний та психічний стан здоров’я якої дає
змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої
освіти».
Таким чином, особа без відповідної педагогічної освіти не може займати педагогічну
посаду в загальноосвітньому навчальному
закладі.
Слід зазначити, що наразі діє й Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і
науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, у
п. 3.26. якого вказано, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною
вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з
яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення
кваліфікації, атестуються як такі, що мають
відповідну освіту. Однак, зазначена норма розповсюджується лише на осіб, які вже прийняті

на посади педагогічних працівників, і Ви не
можете нею скористатися за вказаних у запитанні обставин.
Водночас, у всіх вищезгаданих нормативних
актах не вказано, якого саме рівня має бути педагогічна освіта особи, яка претендує на посаду
педагогічного працівника — тобто, приміром, за
наявності у претендента вищої освіти початкового рівня (мінімальна тривалість навчання —
два роки, у більшості навчальних закладів короткий цикл вищої освіти розрахований,
зазвичай, на три роки) та, відповідно, освітньопрофесійного ступеня молодшого бакалавра,
його вже можна прийняти на посаду педагога.
Утім, у Вашому випадку це все одно не надає
змоги прийняти вказану в запитанні особу на
посаду вихователя чи вчителя спецшколи —
адже зрозуміло, що навчаючись лише на першому курсі, людина ще не встигла здобути мінімальний рівень освіти і ще не має достатньої
кваліфікації для повноцінного виконання посадових обов’язків.

Чи можна у разі звільнення працівника внаслідок переведення працівника
на роботу на інше підприємство перерахувати за бажанням працівника
на це підприємство грошову компенсацію за невикористану ним додаткову
відпустку на дітей?
Ні, не можна — грошову компенсацію за
таку відпустку потрібно виплатити при звільненні.
У ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504) визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Згідно з ч. 3 ст. 24 Закону № 504 у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані
ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок
підприємства, на яке перейшов працівник.
Оскільки додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей (ст. 19 Закону № 504), віднесена
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до виду соціальних відпусток й надається понад щорічні відпустки, то компенсація за невикористані дні цієї відпустки не може бути перерахована на рахунок підприємства, на яке
перейшов працівник, а має бути виплачена
працівникові підприємством, з якого він звільняється.
Також пам’ятайте, що оскільки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається не
за робочий, а за календарний рік, то в разі звільнення працівника на початку або в середині року
йому виплачується компенсація за таку відпустку
повної тривалості (наприклад, навіть якщо б працівник, який має право на 10 календарних днів
відпустки «на дітей», звільнявся 4 січня 2016 року,
йому вже слід було б виплатити грошову компенсацію за всі 10 днів цієї невикористаної відпустки
за 2016 рік).
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Важливі дати жовтня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
Захисника України)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Листопад-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин
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1 — Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається в
усьому світі з 1990 року за ініціативою ООН. І хоча за міжнародною класифікацією похилими людьми вважаються ті, що досягли 65 років, вам
ніщо не завадить в цей день зробити щось приємне для своїх батьків,
бабусь чи дідусів незалежно від їх віку.
2 — День працівників освіти (щорічно відзначається у першу неділю
жовтня (встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 р.
№ 513/94)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2016 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень – вересень
2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня
2015 р. № 172).
8 — День юриста (встановлено Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97).
9 — Всесвітній день пошти (відзначається на честь створення у цей
день Всесвітнього поштового союзу в 1974 році);
— День художника (щорічно відзначається у другу неділю жовтня
(встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98));
— День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
(щорічно відзначається у другу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004)).
10 — День працівників стандартизації та метрології (встановлено Указом Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002).
13 — передсвятковий день — тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу).
14 — День захисника України (святковий день);
— День Українського козацтва, яке відзначається щорічно саме в
день свята Покрови Пречистої Богородиці (встановлено Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99).
15 — День працівників целюлозно-паперової промисловості (щорічно
відзначається у третю суботу жовтня (встановлено Указом Президента
України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008)).
16 — День працівників харчової промисловості (щорічно відзначається
у третю неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 8
серпня 1995 р. № 714/95)).
17 — Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиденності (проголошено у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення
усвідомлення необхідності боротьби з бідністю в усіх країнах).
24 — День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно з
1947 року, в день заснування ООН у 1945 році).
24 – 30 — Тиждень роззброєння (проводиться щорічно за закликом
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1978 році й починається в
день річниці створення ООН).
28 — День визволення України від фашистських загарбників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009).
30 — День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно в останню неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 13 жовтня
1993 р. № 452/93)).
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