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«Дрібниці», які треба знати
кадровику
За ідеальних умов і типових ситуацій інспектори з кадрів орієнтуються набагато
краще у питаннях, пов’язаних зі складанням наказів про надання відпусток, заповненням трудових книжок, звільненням працівників тощо, аніж бухгалтери. Але досить
часто у випадках, які лише «зовні» схожі на типові, бухгалтери, а подекуди й роботодавці, додають свою «родзинку». Отож, наразі з’ясуємо, як кадровикам у деяких
подібних ситуаціях таки знайти правильне рішення й переконати у ньому своїх опонентів.

Період, за який
надаються відпустки
Як відомо, щорічну відпустку на прохання
працівника може бути поділено на частини
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14
календарних днів. Це передбачено ст. 12 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі —Закон № 504).
При цьому зовсім не обов’язково, щоб саме
перша частина відпустки становила 14 календарних днів, а інші її частини розпочинатися з
дня тижня, наступного за днем тижня закінчення попередньої частини відпустки.
Для спрощення обліку використання відпусток, деякі бухгалтери в наказах про надання відпустки вказують період, за який надається частина відпуски, пропорційна кількості днів відпустки.
Наприклад, працівник працює з 01.07.2015 р.
і йде у відпустку тривалістю чотири календарних дні з 01.09.2016 р..
У наказі про надання такої відпустки вказують: «Надати з 01.09.2016 р. частину щорічної відпустки тривалістю 4 (чотири) календарних дні за період роботи з 01.07.2015 р. по
31.08.2015 р.».
Якщо у майбутньому працівник візьме 14 календарних днів відпустки, то в наказі зазначають: «Надати з 01.11.2016 р. частину щорічної
відпустки тривалістю 14 (чотирнадцять) ка-
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лендарних днів за період роботи з 01.09.2015 р.
по 31.03.2016 р.».
Тобто, умовно приймається, що за один відпрацьований місяць працівнику належить два
календарних дні відпустки, а тому в наказі про
надання відпустки слід вказувати період роботи
в місяцях, за який надається відпустка, що відлічується з дня прийому на роботу, а в подальшому — з дня завершення строку, за який надавалася попередня частина відпустки.
У такому способі є своя перевага: завжди відомо за який період (місяців, днів) з дня завершення використання попередньої відпустки (чи
її частини), працівник ще не використав відпустку до дня надання чергової її частини чи
нарахування компенсації за невикористану
відпустку в разі звільнення.
Наприклад, якщо працівник хотів звільнитися з 01.11.2016 р., а використав лише чотири
дні відпустки, то відомо, що він не використав
відпустку з 01.09.2015 р. по 31.10.2016 р. — за
14 місяців (427 днів), що становить 28 календарних днів.
Аналогічний результат (28 к. дн.) отримаємо,
якщо обчислимо кількість днів невикористаної
відпустки, виходячи з кількості днів стажу, що
дає право на відпустку, за методикою, запропонованою свого часу Міністерством соціальної
політики України (далі — Мінсоцполітики). Ця
методика передбачає, що діленням тривалості
щорічної відпустки (24 к. дн.) на кількість ка-
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лендарних днів у році за винятком святкових і
неробочих (354/355) визначається кількість
днів відпустки, що припадає на один день стажу
роботи, що дає право на відпустку. У нашому
прикладі це становить 0,068 к. дн. (24 ÷ (366 –
– 11)). Помноживши отриманий результат на
кількість днів стажу, що дає право на відпустку
за винятком святкових і неробочих, отримаємо
28 к. дн. (0,068 418).
Чи правильним є такий підхід до складання
наказів про надання відпусток? Статтею 6 Закону № 504 встановлено, що щорічна основна
відпустка надається працівникам тривалістю не
менш як 24 календарних дні за відпрацьований
робочий рік, який відлічується з дня укладення
трудового договору. Тому в наказі слід вказувати робочий рік, за який надається відпустка.
Наприклад:
«Надати з 01.09.2016 р. частину щорічної відпустки тривалістю 4 (чотири) календарних дні
за період роботи з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р.».
«Надати з 01.11.2016 р. частину щорічної відпустки тривалістю 14 (чотирнадцять) календарних днів за період роботи з 01.07.2015 р. по
30.06.2016 р.».

Період навчання у трудовій книжці
При прийнятті на роботу працівник, серед
іншого, має надати трудову книжку. Трудова
книжка не надається, якщо це перше робоче
місце працівника. У такому разі трудова книжка має бути оформлена працівнику потягом
п’яти днів з дня прийняття на роботу, що встановлено у ст. 48 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП).
На практиці непоодинокими є випадки, коли
студенти, які по закінченню вищого навчального закладу прийшли влаштовуватися на роботу,
вимагають, щоб їм оформили трудову книжку,
але щоб заповнили тільки її титульну сторінку й
надали трудову книжку для внесення навчальним закладом запису про час навчання (тому
що так хтось сказав у навчальному закладі). Такі
вимоги неправомірні.
Відповідно до п. 2.19. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
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України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), до трудових книжок за місцем роботи
вносяться окремим рядком з посиланням на
дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записи:
— про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті
тощо);
— про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських
таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у
п. 2.16. цієї Інструкції.
В Інструкції № 58 встановлено, що для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки,
навчальний заклад (наукова установа) вносить
записи про час навчання на денних відділеннях
(у тому числі підготовчих) вищих навчальних
закладів. Підставою для таких записів є накази
навчального закладу (наукової установи) про
зарахування на навчання та про відрахування з
числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.
Це означає, що студенту, який працевлаштовується на підприємство, запис про період навчання до трудової книжки вносить
підприємство-роботодавець, а не навчальний заклад. Навчальний заклад записи про навчання до трудової книжки вносить тільки тоді,
коли перед початком навчання студент вже має
оформлену трудову книжку.

Вихід на роботу перед звільненням
Наразі розглянемо цікаву ситуацію з практики. Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Відпустка мала закінчитися 9 серпня 2016 р.,
але 4 серпня працівниця вирішили звільнитися
за власним бажанням. Цього ж дня з нею проведено остаточний розрахунок — виплачено
суму компенсації за невикористану відпустку.

5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Заповнюючи звітність з єдиного соціального
внеску за серпень, бухгалтер відобразила у таблиці 5 припинення трудових відносин, а у таблиці 6 вказала суму компенсації за невикористану
відпустку, яка є об’єктом оподаткування єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ), та вказала
кількість днів перебування у трудових відносинах — 4.
Звільнена працівниця вирішила стати на облік в центрі зайнятості. Центр зайнятості вимагає від підприємства або прибрати із звітності
кількість днів перебування у трудових відносинах (4), або надати копію наказу про переривання відпустки і вихід на роботу впродовж цих
чотирьох днів. Проте не наводить аргументів на
свою користь.
Інспектор з кадрів стверджує, що підстав для
переривання відпустки немає, а бухгалтер — що
немає підстав для внесення виправлень у звітність з ЄСВ. Як бути в такій ситуації?
Відповідно до ст. 40 КЗпП не допускається
звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а
також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи,
організації.
Але трудове законодавство не забороняє
розірвання трудового договору як у період
тимчасової непрацездатності працівника,
так і у період його перебування у відпустці, в
т.ч. у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного)
віку за ініціативою самого працівника. І для
цього не обов’язково виходити на роботу, навіть
й на один день. Тому інспектор з кадрів має рацію — підстав для переривання відпустки немає. Це не передбачено жодною нормою КЗпП.
Бухгалтер також правий, оскільки порядок
заповнення звітності з ЄСВ передбачає зазначення як дати припинення трудових відносин, так і кількості днів перебування у трудових відносинах.
Таким чином, ні інспектор з кадрів, ні бухгалтер не повинні «підтасовувати» документи під
вимоги центру зайнятості.
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Приєднання «донорського»
дня до відпустки
У ст. 124 КЗпП встановлено, що за працівниками-донорами зберігається середній заробіток
за дні обстеження в закладах охорони здоров’я і
здавання крові для переливання. Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання
крові для переливання надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. На бажання працівника цей день приєднується до щорічної відпустки.
Працівник підприємства здавав кров у вихідний день, але правом на додатковий день відпочинку наступного робочого дня не скористався,
заявивши, що долучить його до чергової відпустки.
Буквально через кілька днів після здавання
крові, працівник вирішив звільнитися, але правом на відпустку перед звільненням не скористався. Як наслідок, йому належить компенсація
за всі невикористані дні щорічної відпустки.
А як бути з невикористаним днем відпочинку за
день здавання крові? Працівник вимагає за нього компенсацію.
Відповідно до ст. 24 Закону № 504 у разі
звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні
щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А
I групи.
Але той факт, що «донорський» день відпочинку може бути приєднано до щорічної відпустки, не робить його днем цієї відпустки, а
тому грошова компенсація працівникові за
цей день не належить. За таких обставин працівникові варто порадити все ж таки використати додатковий день відпочинку до звільнення,
аби він просто не пропав.

Оплата часу
між рішеннями суду
Непоодинокими є випадки, коли працівника
звільняють з роботи без законної підстави.
Дехто з таких працівників звертається до суду
з позовами про поновлення на роботі відразу,
дехто — через деякий час.
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Відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП під час винесення рішення про поновлення на роботі суд одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного
прогулу, але не більш як за один рік.
З дня звільнення і до дня подання працівником позову до суду проходить деякий час, а тому
працівники заявляють вимоги про виплату їм
середнього заробітку, зазвичай, на дату подання
позову саме за цей відрізок часу. Якщо рішення
суду відкладається, переноситься тощо, то працівник має право уточнити позовні вимоги
щодо суми заробітку за час вимушеного прогулу
на дату чергового розгляду справи. Але чи не всі
про це знають, чи покладаються на рішення
суду, та часто позовні вимоги не уточнюються.
Як наслідок, виникає ситуація, що між датою
винесення рішення судом про поновлення на
роботі та виплатою середнього заробітку і датою подання позову проходить ще кілька місяців, за які також мав би бути виплачений середній заробіток, а суд виносить рішення у межах
заявлених працівником вимог.
Наприклад, працівника звільнили 30 листопада 2015 р.. Позов про поновлення на роботі
він подає 28 грудня 2015 р. і заявляє до виплати
середній заробіток за період з 1 грудня 2015 р.
по 28 грудня 2015 р. в сумі 2 000 грн. Остаточне
рішення суд виносить, скажімо 8 вересня 2016 р.
і постановляє поновити працівника на роботі
з 30 листопада 2015 р., допустити до роботи з
9 вересня 2016 р. і стягнути на користь працівника 2 000 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Хоча станом на 8 вересня
2016 р. сума середнього заробітку могла б становити майже 20 000 грн і працівник міг би вимагати саме цю суму.
Суд під час винесення рішення про поновлення працівника на роботі в разі незаконного
звільнення чи переведення на іншу роботу має
право вийти за межі позовних вимог, що передбачено законодавством, і самостійно ухвалити рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу
навіть тоді, коли позивач не заявляв таких вимог. Тобто суд самостійно може прийняти рішення про стягнення 20 000 грн, але виносить
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рішення у межах заявлених вимог про стягнення 2 000 грн.
У результаті маємо ситуацію, коли працівника поновлюють на роботі з дня звільнення, а середній заробіток за рішенням суду слід виплати
по день подання позову, а не до дня його фактичного виходу на роботу.
Якими мають бути дії підприємства: чи може
воно самостійно виплатити «різницю» між середнім заробітком за рішенням суду (2 000 грн)
і середнім заробітком, який втратив працівник
до дати виходу на роботу (20 000 грн)? Теоретично — так, може виплатити, але підстав для
цього немає.
По-перше, працівник заявив до виплати 2 000
грн, не уточнював позовні вимоги до 20 000 грн
і суд задовольнив його вимоги.
По-друге, при винесенні рішення про поновлення на роботі рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного
прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за
один рік, приймає орган, який розглядає трудовий спір. Трудовий спір розглядав суд, який і виніс рішення про виплату певної суми.
По-третє, підприємство в силу закону має
точно виконувати рішення суду. А за рішенням
суду воно має виплатити 2 000 грн.
Працівник має право, скажімо, у вересні чи
в жовтні, знову звернутися до суду з позовом
про виплату йому середнього заробітку за час
вимушеного прогулу за період з 29 грудня
2015 р. по 8 вересня 2016 р.. І вже на підставі
нового рішення суду підприємство виплатить
ще 18 000 грн.
Тобто, той факт, що підприємство програло
судову справу, не означає, що автоматично на
нього покладаються ще якісь не обумовлені судом фінансові витрати. Тому в наказі про поновлення працівника на роботу слід вказувати до виплати за час вимушеного прогулу ту
суму середнього заробітку, яка вказана в рішенні суду, а не яку хотів би отримати працівник. І посилатися слід не на ст. 235 КЗпП, а на
рішення суду.
Неправильно вносити в наказ про поновлення працівника на роботу формулювання на
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зразок: «Виплатити середній заробіток за час
вимушеного прогулу відповідно до ст. 235 КЗпП
за період з 1 грудня 2015 р. по 8 вересня 2016 р.».
Слід послатися на рішення суду: «Виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу відповідно рішення суду від 08.09.2016 р. № 11-11-11
в сумі 2 000 грн».

Звільнення «непотрібного»
керівника
Однією з форм припинення діяльності юридичної особи є її ліквідація. Підставами для
ліквідації юридичної особи можуть бути, серед
іншого, закінчення строку, на який було створено юридичну особу, або після досягнення мети,
поставленої при її створенні (наприклад, для
будівництва багатоквартирного будинку); визнанням судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її
створенні порушення, які не можна усунути;
рішення засновників через небажання подальшого ведення господарської діяльності
тощо.
Але якою б не була підстава для припинення
юридичної особи шляхом ліквідації, орган, який
прийняв таке рішення, одночасно приймає і рішення про створення ліквідаційної комісії.
З дня призначення ліквідаційної комісії до
неї переходять усі повноваження з управління
справами юридичної особи, крім тих, що залишаються згідно з законодавством за учасниками, приміром, затвердження ліквідаційного
балансу. Тобто підприємство, що ліквідується,
статусу юридичної особи не втрачає, воно
продовжує працювати далі, але керівництво
ним в період з дня прийняття рішення про
ліквідацію (припинення) і до самої ліквідації
(припинення) здійснює не орган управління,
призначений учасниками при її створенні, наприклад, директор, а ліквідаційна комісія на
чолі з головою.
Ліквідаційна комісія не є окремою юридичною особою, це такий самий орган управління як
і директор, який очолював підприємство до цього. Хоча призначення комісії з ліквідації юридичної особи погоджується з органом державної
реєстрації, та у разі добровільної ліквідації юри-
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дичної особи нормативними актами склад ліквідаційної комісії не регламентовано. Тому за рішенням органу, що прийняв рішення про ліквідацію
(наприклад, зборами учасників (засновників)),
виконання функцій ліквідаційної комісії може
бути покладено на орган управління юридичної
особи. Тобто керівник підприємства (директор)
може стати головою ліквідаційної комісії. А може
статися так, що головою ліквідаційної комісії
буде призначено іншу особу.
Якою є доля керівника, повноваження якого
перейшли до ліквідаційної комісії? Прямої відповіді на це запитання законодавство не дає,
але очевидно, що в такому разі трудовий договір
з ним припиняється за ініціативою власника
або уповноваженого ним органу на підставі п. 1
ст. 40 КЗпП.
З огляду на норми ст. 492 КЗпП звільнення
працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства
передбачає:
— попередження працівників про подальше
звільнення з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства не пізніше ніж за два місяці до дати
звільнення;
— звільнення працівників та проведення остаточного розрахунку.
Наказ про звільнення, з яким працівник має
бути ознайомлений під підпис, видається не раніше ніж через два місяці.
Якщо обов’язки голови ліквідаційної комісії
покладаються на керівника підприємства, то
трудовий договір з ним може не припинятися і
він надалі отримуватиме заробітну плату до моменту припинення підприємства, але вже не в
якості керівника, а як голова ліквідаційної комісії. Доплачувати за виконання цих обов’язків
йому також не обов’язково.
Якщо до складу ліквідаційної комісії залучаються сторонні фахівці, то виконання ними
своїх функцій здійснюється на умовах цивільноправового договору. Умови оплати їх послуг
визначаються в договорі за погодженням сторін. Тобто їм виплачується не заробітна плата, а
винагорода за цивільно-правовим договором,
лікарняні та відпускні їм не оплачуються. Повідомлення до податкового органу про прийом їх
на роботу не подається.
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Дата звільнення за прогул
У разі тривалої відсутності працівника на роботі без поважних причин він підлягає звільненню за прогул. І у кадровиків вже є вироблена
практика звільнення у таких випадках.
Якщо прогул, скажімо, одноденний, то працівника звільняють з роботи наступного дня,
коли він виходить на роботу.
Наприклад, працівник не був на роботі без
поважних причин 30 вересня, а вийшов на роботу 3 жовтня. Після отримання пояснень про
причини відсутності, прийнято рішення працівника звільнити. Отримано згоду профспілки на
його звільнення і за наказом від 5 жовтня працівника звільняють 5 жовтня.
Якщо ж прогул є триваючим, то працівника
звільняють з роботи з першого дня невиходу на
роботу. Наказ про звільнення в такому випадку
також видається через кілька днів після виходу
працівника на роботу (адже потрібен час, аби
отримати пояснення від працівника про причини його відсутності та згоди профспілки на
звільнення). Остаточний розрахунок з працівником проводиться того ж дня.
Наприклад, працівник не був на роботі без
поважних причин з 1 травня по 30 вересня, а
вийшов на роботу 3 жовтня. Наказ про його
звільнення видано 5 жовтня, а звільняють працівника 30 квітня.
Але такого працівника можна звільнити та
провести з ним остаточний розрахунок і 5 жовтня.
На тему, який з цих двох варіантів більш прийнятний, точиться полеміка. На користь того, що
краще застосовувати другий варіант, наводять
два таких аргументи:
 Відповідно до ст. 116 КЗпП в разі звільнення
працівника всі суми, що належать йому від підприємства, мають бути виплачені йому в день
звільнення. Якщо днем звільнення вважати
30 квітня, то чи не порушує роботодавець норму
закону?
 У п. 2.27. Інструкції № 58 сказано, що днем
звільнення є останній день роботи. Що є останнім днем роботи: день перебування працівника
на робочому місці чи день перебування у трудових відносинах? Прихильники цього варіанту
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вважають, що останній день роботи — це останній день трудових відносин. Мовляв, з 30 квітня
по 5 жовтня вони тривали, а тому звільняти слід
саме 5 жовтня.
Схожі дискусії точилися серед бухгалтерів
при обчисленні сум допомоги по тимчасовій
непрацездатності згідно зі старою редакцією
Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1266, стосовно врахування сум відпускних. Згідно з нормами цього
Порядку розрахунковим періодом був період
роботи за останнім основним місцем роботи
перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та
сплачувала страхові внески. Тут під «працювала» малося на увазі «перебувала у трудових відносинах». І хоча суми відпускних були об’єктом
оподаткування страховими внесками і трудові
відносини тривали, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
вважав, що відпускні не враховуються, бо в
цей час працівник не працював. Під «працював» Фонд мав на увазі «перебував на робочому місці».
Дата звільнення працівника за прогул актуальна і для бухгалтерів. І проблема не стільки
в частині проведення з таким працівником остаточного розрахунку, як із заповненням звітності
з соціального страхування та звітності з податку
на доходи фізичних осіб. Принагідно нагадаємо,
що дні прогулу не оплачуються і не виключаються з розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати (це зменшує її
розмір) для оплати компенсації за невикористану відпустку. У той же час їх не враховують до
стажу, що дає право на відпустку (це зменшує
кількість днів відпустки).
Справа в тому, що у звітності з соціального
страхування заповнюється таблиця 5, в якій
вказуються дати початку та припинення трудових відносин з працівниками. Але ця таблиця
подається тільки в ті місяці, коли трудові відносини або почалися, або припинилися. В інші
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місяці вона не подається. І якщо, скажімо, працівник не виходить на роботу з 1 травня по 30
вересня, то ця таблиця не заповнюється і не
подається. При тому що в іншій таблиці звітності (таблиці 6) вказуються дні перебування у
трудових відносинах. І якщо 5 жовтня видається
наказ про звільнення працівника 30 квітня, то
це означає, що підприємству слід вказати дату
припинення трудових відносин «заднім числом» — подати таблицю 5 за квітень. Але не
передбачено скасування таблиці 6, в якій щомісяця вказувалися дні перебування у трудових
відносинах.
У звітності з податку на доходи фізичних осіб
в місяці прийому працівника на роботу і нарахуванні йому доходів також вказується дата почат-

ку трудових відносин. А у місяці припинення
трудових відносин має вказуватися дата звільнення. І якщо ми звільняємо працівника 5 жовтня і виплачуємо йому розрахункові кошти, то
дату звільнення слід вказати 30 квітня. Та майте
на увазі, що хоча все законно, у податкових органів таки може виникнути зайвий інтерес до
підприємства.
Тому з точки зору бухгалтерів більш прийнятним є все ж таки звільнення за прогул датою видання наказу про звільнення.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»

РЕКЛАМА
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Форми і системи
заробітної плати в Україні:
основні види та вимоги
законодавства
У попередньому номері ми розглянули загальні питання винагороди за працю, зокрема, основні її види у світовій практиці та особливості застосування різних видів
винагороди за працю в умовах фінансово-економічної кризи. При цьому згадували
такі спорідненні поняття, як «витрати на робочу силу», «винагорода за працю», «заробітна плата», різниця між якими часто є не зовсім зрозумілою. Тому в цій статті,
щоб уникнути можливої плутанини, ми зосередимося на визначенні відповідних
понять та термінів, а також більш детально ознайомимося з вимогами чинного законодавства України з питань оплати праці, аби випадково не порушити ці вимоги під
час розробки та застосуванні різних видів винагороди за працю на конкретному
підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) з врахуванням особливостей умов, в яких воно функціонує.

Правове регулювання
Основні питання винагороди за працю регулюються як Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), з яким, як правило, кадровики
добре обізнані, так і іншими нормативно-правовими актами, в яких традиційно краще орієнтуються працівники фінансово-економічних та
бухгалтерських служб підприємства. Зокрема, у
ст. 97 КЗпП йдеться про те, що форми і системи
оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
сітки, ставки, схеми посадових окладів встановлюються підприємством самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і
гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними)
угодами.
Якщо ж колективний договір на підприємстві
не укладено, роботодавець зобовязаний погодити ці питання з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості
працівників, а у разі його відсутності — з іншим
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уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом.
Серед інших нормативних документів, які
регулюють питання винагороди за працю, основним є Закон України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108), у якому, серед іншого, містяться і визначення основних термінів та понять у сфері винагороди за працю, які використовуються у законодавстві України.
Крім того, для визначення різних видів винагород за працю та калькуляції вартості для підприємства повної винагороди за працю з врахуванням її окремих видів можна використовувати
Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі —
Інструкція № 5).
Під час же вирішення різних питань винагороди за працю в певних видах діяльності, зокрема у бюджетній сфері, або для окремих категорій працівників, слід брати до уваги відповідні
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нормативно-правові акти переважно відомчого
характеру, наприклад:
— постанову Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери»
від 30 серпня 2002 р. № 1298;
— постанову КМУ «Про надбавки (польове
забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, та працівників, робота яких
виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490;
— наказ Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці та соцполітики) та Міністерства охорони здоров’я України
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня
2005 р. № 308/519;
— наказ Міністерства освіти і науки України
(далі — МОН) «Про впорядкування умов оплати
праці працівників та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557;
— Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні, навчальновиробничі судна, навчальні літаки (вертольоти)»
від 3 вересня 2007 р. № 781.
Підсумовуючи зазначене та відповідно до
ст. 5 Закону № 108 можна зробити висновок,
що організація оплати праці на підприємстві
здійснюється на підставі:
— законодавчих та інших нормативних актів;
— генеральної угоди на національному рівні;
— галузевих (міжгалузевих), територіальних
угод;
— колективних договорів;
— трудових договорів;
— грантів.
Крім того, під час організації оплати праці
можна використовувати і різні документи, які
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мають не обов’язковий, а рекомендаційний характер, наприклад:
— Методичні рекомендації щодо організації
матеріального стимулювання праці працівників
підприємств і організацій, рекомендовані наказом Мінпраці та соцполітики від 29 січня 2003 р.
№ 23 (далі — Методичні рекомендації № 23);
— Рекомендації щодо визначення заробітної
плати працюючих в залежності від особистого
внеску працівника в кінцеві результати роботи
підприємства, затверджені наказом Мінпраці та
соцполітики від 31 березня 1999 р. № 44;
— Методичні рекомендацій з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації
оплати праці працівників госпрозрахункових
підприємств та організацій виробничої сфери,
схвалені наказом Мінпраці та соцполітики від
25 грудня 2003 р. № 348.

Основні поняття, пов’язані
з винагородою за працю
Як вбачається з вищенаведеного, у назвах відповідних нормативних документах найчастіше
зустрічаються терміни «оплата праці» або «заробітна плата» і досить рідко — «винагорода за
працю», тому може виникнути питання, а чи тотожні ці поняття? Для відповіді на це запитання
слід звернутися до ст. 1 Закону № 108, де, зокрема, зазначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
еквіваленті, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану
ним роботу.
Таким чином, можна зробити висновок, що
поняття «винагорода за працю» і «заробітна
плата» практично тотожні поняття, насамперед, коли йдеться про вираз винагороди у грошовій формі та якщо така винагорода стосується
саме вже виконаної роботи. У той же час термін
«винагорода за працю» у деяких випадках може
означати і більш широке поняття й включати,
зокрема, різні виплати працівникам як у грошовій, так і в натуральній формі, які безпосередньо не пов’язані саме з вже виконаною роботою, а можуть мати, так би мовити, «авансовий
характер» за майбутню працю на підприємстві,
тобто бути стимулюючими виплатами (прями-
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ми або опосередкованими), спрямованими на
утримання на підприємстві висококваліфікованих кадрів, коли внаслідок певних причин
на підприємстві «формальний» рівень їхньої
заробітної плати буде нижчим, ніж у конкурентів.
Ще більш широким поняттям фактично буде
«вартість праці», яке застосовується у Міжнародній стандартній класифікації вартості праці
(ознайомитися з нею ви можете у № 20 (128)
газети «Консультант Кадровика» за поточний
рік), бо воно, крім винагороди за працю (заробітної плати), включає також і відповідне оподаткування зарплати, тобто фактичні виплати
не лише самому працівникові, а й відповідним
податковим органам.
Сама ж заробітна плата відповідно до ст. 2
Закону № 108 структурно розподіляється на:
 Основну — винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для службовців;
 Додаткову — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та
винахідливість і за особливі умови праці, яка
включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій;
 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Більш детально дізнатися про порядок включення різних виплат до складу заробітної плати
можна з Інструкції № 5.
Зауважимо, що в Україні для підприємств усіх
форм власності і господарювання та фізичних
осіб, які використовують працю найманих працівників, законодавчо встановлена так звана
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мінімальна заробітна плата, яка відповідно до
ст. 3 Закону № 108 визначається, як законодавчо
встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). При цьому до мінімальної заробітної плати
не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Згідно зі ст. 8
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII,
з 1 грудня 2016 року мінімальна заробітна плата
становить 1 600 грн на місяць (9 грн 59 коп. у погодинному розмірі).
Разом з тим, відповідно до ст. 21 Закону № 108,
розмір заробітної плати може бути нижчим
за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших,
передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника.

Приклад
Якщо на підприємстві заробітна плата,
приміром, бухгалтера, з 1 грудня 2016 р.
буде складати 2 250 грн (тобто вище рівня
мінімальної заробітної плати), але при цьому згідно зі штатним розписом вона буде
структурно складатися з посадового окладу
1 500 грн та 50% надбавки за інтенсивність
праці у розмірі 750 грн, то це буде порушенням чинного законодавства. Також
фактично буде порушенням чинного законодавства і розмір посадового окладу бухгалтера 1 600 грн, оскільки працю на посаді бухгалтера аж ніяк не можна вважати
некваліфікованою, бо згідно з розділом
«Кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційної
характеристики посади бухгалтера, для
нього передбачена як мінімум наявність
базової або неповної вищої освіти відповідного напряму підготовки (кваліфікаційний рівень бакалавра або молодшого спеціаліста).
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Системи оплати праці
Система оплати праці — це визначений
взаємозв’язок між показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру її оплати в
межах і понад норми праці, які гарантують одержання працівником заробітної плати відповідно
до фактично досягнутих результатів праці (відносно норми), погодженої між працівником і
роботодавцем ціною його робочої сили.
Відповідно до ст. 6 Закону № 108 основою
організації оплати праці є тарифна система,
яка використовується для розподілу:
— робіт залежно від їх складності;
— працівників залежно від їх кваліфікації та
за розрядами тарифної сітки.
Тарифна система оплати праці включає:
 Тарифні сітки — сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається
розмір тарифних ставок оплати праці (Зразок 1):
— тарифний розряд — елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних
робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу відповідної складності.
Цей показник визначається за Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП);
— тарифний коефіцієнт — елемент порозрядної диференціації тарифних ставок тарифної сітки, який є відношенням розміру тарифної
ставки кожного наступного розряду тарифної сітки до розміру тарифної ставки першого
розряду;

 Тарифні ставки — елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника залежно
від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду). Тарифна ставка робітника першого розряду,
яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, є основою тарифної сітки;
 Схеми посадових окладів — проранжований від вищої (перший керівник підприємства)
до нижчої (технічний виконавець) посади штатного розпису посад керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців з визначеними за кожною посадою посадовими окладами в
абсолютному (грн) або відносному (посадові
коефіцієнти) розмірі;
 Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) — розробляються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення (Міністерством соціальної політики України) у формі
галузевих випусків ДКХП, які є систематизованими за видами економічної діяльності збірниками описів професій, які наведено у Національному класифікаторі ДК 003:2010 «Класифікатор
професій».
На практиці можуть застосовуватися різноманітні варіанти тарифної системи залежно від
використання різних елементів тарифної системи по відношенню до усіх або окремих категорій працівників (Зразок 2).
Зразок 1

Приклад 8-розрядної тарифної сітки

Тарифні коефіцієнти

14

1
1,0

2
1,14

Тарифні розряди
3
4
5
6
1,30
1,48
1,69
1,93

7
2,20

8
2,51
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Зразок 2

Варіанти тарифних систем організації оплати праці працівників
За варіантами тарифної системи в оплаті праці застосовуються:

Варіант
тарифної
системи

для робітників

для керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців

1

2

3

І

Окремі тарифні сітки тарифних розрядів та тарифних коефіцієнтів для
різних видів виробництв та робіт,
окремих груп і категорій робітників.

ІІ

Схема єдиних наскрізних, диференЯк і за варіантом I — окремі тарифні
ційованих за посадами (групами посад)
сітки.
тарифних коефіцієнтів (Зразок 4).

ІІІ

Єдина тарифна сітка тарифних
розрядів і тарифних коефіцієнтів
з оплати праці усіх груп і категорій
робітників (Зразок 5).

ІV

Єдина наскрізна тарифна сітка тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів
з оплати праці усіх працівників підприємства (Зразок 6).

Схема посадових окладів, диференційованих за посадами керівників,
професіоналів, фахівців та технічних
службовців (Зразок 3).

Єдина тарифна сітка тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів з оплати
праці керівників, фахівців, професіоналів та технічних службовців.

Зразок 3

Приклад схеми посадових окладів
Професійні
групи
Керівники

Посади

Місячний посадовий оклад, грн

Директор з кадрових питань та побуту

5 900 – 6 300

Начальник відділу кадрів

4 100 – 4 500

Менеджер з персоналу

3 800 – 4 000

<…>
Професіонали Інженер з організації та нормування
праці
Інженер з підготовки кадрів

3 500 – 3 800
3 400 – 3 500

<…>
Фахівці

Технік з нормування праці

3 100 – 3 300

Інспектор з кадрів

3 000 – 3 300

<…>
Технічні служ- Оператор комп’ютерного набору
бовці
Секретар

2 600 – 2 800
2 500 – 2 700

<…>
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Зразок 4

Приклад схеми посадових тарифних коефіцієнтів з оплати праці керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців
Укрупнені
групи

Перша

Друга

Третя

Четверта

Підгрупи посад та окремі посади
Перший керівник
Головний інженер
Заступники першого керівника та головного інженера
Головні фахівці (номенклатура керівного складу)
Начальники основних відділів
Начальники інших відділів
Начальники бюро, секторів
Начальники основних цехів (дільниць)
Начальники інших цехів (дільниць)
Старші майстри дільниць
Механіки, енергетики та майстри цехів (дільниць)
Провідні фахівці та професіонали
Фахівці
Молодші фахівці
Завідувачі відділів обслуговування управління
Кваліфіковані службовці
Інші службовці

Міжпосадова
диференціація
тарифних
коефіцієнтів
3,0
2,85
2,50 – 2,75
2,375 – 2,50
2,50 – 2,625
2,375 – 2,50
2,00 – 2,25
2,50 – 2,75
2,375 – 2,50
2,25 – 2,375
1,875 – 2,00
2,00 – 2,25
1,625 – 1,875
1,375 – 1,50
1,625 – 1,75
1,375 – 1,50
1,00 – 1,25

Зразок 5

Приклад Єдиної тарифної сітки з оплати праці усіх професій робітників

Групи та категорії працівників і види
робіт

1

Тарифні розряди
2
3
4
5
6
7
8
Тарифні коефіцієнти
1,12 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

1,0
1. Некваліфіковані та малокваліфіковані робітники, зайняті виконанням
1 – 2 розпростих робіт з обслуговування вироб- ряди
ництва.
2. Кваліфіковані робітники, зайняті
виконанням нескладних робіт, обслуговуванням, ремонтом і налагодженням
2 – 4 розряди
нескладного устаткування та переробкою вантажу на складах.
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Зразок 5. Закінчення

3. Кваліфіковані робітники, зайняті
виконанням складних робіт, обслуговуванням, ремонтом і налагодженням
складного устаткування та приладів, а
також на механізованих вантажно-розвантажувальних роботах.
4. Висококваліфіковані робітники,
зайняті виконанням особливо складних, високоточних та відповідальних
робіт, обслуговуванням особливо
складного, високоточного та унікального устаткування, його ремонтом та
налагодженням.

4 – 6 розряди

6 – 8 розряди

Зразок 6
Приклад Єдиної тарифної сітки усіх працівників підприємства та їх розподіл
за розрядами Єдиної тарифної сітки (з укрупненими групами посад)
Тарифні розряди та тарифні коефіцієнти
Категорії працівників
(професійно-посадові
групи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,0 1,13 1,28 1,46 1,67 1,91 2,17 2,45 2,74 3,04 3,36 3,68 4,01 4,34 4,67 5,00
Керівник підприємства
Головний інженер
Заступники першого керівника та головного інженера
Головний бухгалтер
Головні фахівці
(номенклатура керівників)
Начальники відділів
Начальники бюро, секторів
Начальники цехів
(дільниць)
Старші майстри
Майстри
Механіки (енергетики)
Провідні фахівці,
професіонали
Фахівці
Молодші фахівці
Завідувачі відділів (бюро) з
обслуговування управління
Технічні службовці
Робітники

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
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Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
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З врахуванням зазначеного, тарифна заробітна плата — це розмір заробітної плати, нарахованої працівнику за виконаний обсяг робіт
відповідної складності або відпрацьований час,
з урахуванням його кваліфікації та розрахованої
за тарифними ставками відповідних розрядів
тарифної сітки без урахування премій, доплат,
надбавок та інших виплат. Також у тарифній
системі оплати праці на практиці використовується такий показник, як діапазон тарифної
сітки або схеми посадових окладів — (співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього
та першого тарифних розрядів тарифної сітки
або співвідношення вищого посадового окладу
(посадового коефіцієнта) і нижчого посадового
окладу (посадового коефіцієнта) схеми посадових окладів).

Основні форми
оплати праці
Залежно від того, який основний показник
застосовується для визначення міри праці, у
межах тарифної системи усі системи заробітної
плати поділяються на дві великі групи, що називаються формами, а саме відрядну форму оплати праці (заробітної плати) і почасову.
При відрядній заробітній платі її розмір
залежить від кількості виробленої продукції,
виконаних робіт і наданих послуг належної
якості. У цьому випадку тарифна ставка (оклад)
виплачується, якщо виконано встановлені норми. Якщо ж норми виробітку не виконано, працівникові виплачується лише частина тарифної
ставки. За умов перевиконання норм виробітку, крім тарифної ставки, працівникові нараховується також відрядний приробіток. Відповідно до ст. 2 Закону № 108 винагорода за працю
понад установлені норми, чим є відрядний приробіток, належить до додаткової заробітної
плати.
Відрядну форму заробітної плати доцільно
встановлювати, наприклад, у випадку:
— наявності можливості точного обліку обсягів виконуваних робіт;
— значних обсягів замовлення на виготовлювану продукцію, при обмеженій кількості працівників;
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— стримання одним із структурних підрозділів підприємства випуску продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах;
— відсутності причин для негативного відбиття цієї системи на якості продукції на якості
продукції;
— наявності гострої необхідністі у збільшенні
випуску продукції в цілому по підприємству.
При почасовій заробітній платі її розмір
залежить від тривалості відпрацьованого працівником часу. У цьому випадку основна заробітна плата робітників визначається множенням тарифної ставки на кількість одиниць
відпрацьованого часу. Керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям посадовий оклад виплачується повністю, якщо відпрацьовано встановлену для відповідної категорії
та професійної групи працівників норму робочого часу. Робота понад установлену норму робочого часу або оплачується у підвищеному розмірі як робота в надурочний час, і пов’язані з
цим виплати належать до фонду додаткової заробітної плати, або не оплачується зовсім, якщо
працівники працюють у режимі ненормованого
робочого дня.
Почасову форму оплати праці доцільно
встановлювати, наприклад, для:
— адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу, який працює за ненормованим робочим днем;
— робіт, які важко чи недоцільно нормувати,
коли немає змоги обліковувати обсяг виконаної
чи виробленої продукції;
— випадків, коли необхідно забезпечити високу якість роботи.
Зауважимо, що форми самої заробітної плати
слід відрізняти від форм виплати заробітної плати, про які йдеться у ст. 23 Закону № 108, згідно
з якою заробітна плата може виплачуватися у
таких формах:
— грошових знаках, що мають законний обіг
на території України. Виплата заробітної плати
у формі боргових зобов’язань і розписок або у
будь-якій іншій формі забороняється;
— банківськими чеками у порядку, встановленому КМУ за погодженням з Національним
банком України;
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— частково, як виняток, натурою (за цінами
не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, якщо це
передбачено колективним договором і у тих галузях або за тими професіями, де така виплата,
еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється КМУ.
При цьому за особистою письмовою згодою
працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими
переказами на вказаний ними рахунок (адресу)
з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок
роботодавця.

Інші системи та різновиди форм
заробітної плати
Відповідно до ст. 97 КЗпП, оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці, а
також за результатами індивідуальних і колективних робіт. При цьому встановлення конкретних форм та систем заробітної плати здійснюється підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (регіональними) угодами. Зокрема,
на практиці, можна зустріти такі інші системи
та різновиди почасової та відряної системи заробітної плати:
 Пряма відрядна — система оплати праці,
коли заробітна плата робітника визначається за
однаковими відрядними розцінками незалежно
від рівня виконання норм виробітку. У цьому
випадку заробітна плата робітника прямо пропорційна фактичному виробітку;
 Непряма відрядна — застосовується для
оплати праці допоміжних робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних робітників, які обслуговуються
ними;
 Відрядно-преміальна — система оплати
праці, коли робітник отримує не лише відрядний заробіток, але і премію. Така премія може
встановлюватися, наприклад, за досягнення визначених показників: виконання плану вироб-

№ 21 (129), 1 листопада 2016

ництва продукції, її належної якості або економії матеріальних й інших видів ресурсів;
 Відрядно-прогресивна — передбачає додаткову винагороду працівників (їх заохочення)
за виготовлення продукції понад установлену
норму. Вироблена в межах норми продукція
оплачується за основними розцінками, а вироблена понад норму — за збільшеними;
 Колективна відрядна (бригадна) — відрядна форма оплати праці за результатами роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується заробіток усієї бригади як за прямої
відрядної системи за бригадними розцінками.
Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади за допомогою коефіцієнтів-годин
або коефіцієнтів виконання норм;
 Акордна система — різновид відрядної
оплати праці, сутність якої полягає в тому, що
розмір оплати праці встановлюється на весь обсяг виконання робіт із визначенням терміну
його виконання.
 Проста почасова — у цьому випадку загальна заробітна плата працівника обчислюється
шляхом множення годинних тарифних ставок,
які відповідають тарифному розряду працівника,
на кількість фактично відпрацьованого часу;
 Погодинна оплата праці — у цьому випадку працівникам встановлюють нормовані
завдання. Для виконання окремих функцій та
обсягів робіт може бути встановлено норми
обслуговування або чисельності працівників
(ст. 92 КЗпП);
 Почасово-преміювальна — це така оплата
праці, коли працівник одержує не тільки заробітну плату, обчислену за тарифними почасовими ставками за фактично відпрацьований час,
але і визначений відсоток премії до цієї заробітної плати за досягнення певних показників.
Обов’язковою умовою преміювання є виконання місячного плану і відсутність браку та простою машин й обладнання. Преміювання може
бути разовим і постійним. Постійні премії є
складовою тарифних умов організації праці та
виплачуються систематично відповідно до Положення про оплату праці на підприємстві за
умови досягнення встановлених для преміювання виробничих показників;
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 Безтарифна (контрактна) система —
ґрунтується на принципі часткового розподілу
між працівниками зароблених ними коштів згідно з прийнятими співвідношеннями (коефіцієнтами) в оплаті праці різної якості (залежно від
посади, кваліфікації, спеціальності працівників
тощо). У них не використовуються гарантовані
тарифні ставки і посадові оклади, більшість видів премій, доплат і надбавок (гарантується тільки мінімальна заробітна плата відповідно до законодавства);
 Комісійна або відсоткова система — у
цьому випадку заробітна плата встановлюється
залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих підприємством від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі, якщо така комісійна або відсоткова винагорода є основною заробітною
платою;
 Гонорарна система — може встановлюватися штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та нараховуватися за
ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, встановленими на підприємстві.
Наприкінці зауважимо, що на конкретному
підприємства усі чинні на ньому системи і форми заробітної плати, особливості її регулювання
тощо слід зазначити у спеціальному локальному
нормативному акті, наприклад, Положенні про
оплату праці, розробленому і затвердженому на
підприємстві у встановленому порядку (приміром, у вигляді одного із додатків до колективного договору). Зокрема, у такому Положенні варто передбачити:
— категорії (групи, професії або посади) працівників, для яких вводяться відповідні системи
і форми оплати праці (почасово-преміальна,
відрядна, відрядно-преміальна тощо);
— для кожної системи оплати праці віповідні
характеристики цієї системи: показники, за ви-

конання яких нараховується основна заробітна
плата; тарифні ставки (тарифні сітки), схеми
посадових (місячних) окладів, за якими нараховується заробітна плата; зміст та основні параметри системи оплати праці та порядок нарахування основної та додаткової заробітної плати
при відрядній оплаті праці;
— види преміювання, порядок встановлення
та позбавлення премій, доплат, надбавок та інших винагород і заохочувальних виплат;
— перелік недоліків та упущень у роботі, за
які ці заохочувальні виплати можуть бути зменшені або працівник може бути їх позбавлений;
— систему оцінки результатів праці та особистих якостей працівників з визначенням напрямів та порядку її застосування;
— інші питання, які стосуються питань оплати праці та матеріального стимулювання працівників.
Що ж стосується питань розробки та укладання колективного договора на підприємстві,
то вони розглядаються у Законі України «Про
колективні договори та угоди» від 1 липня
1993 р. № 3356-XII. Зокрема, у ст. 7 цього Закону зазначається, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форми,
системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій
та інше); встановлення гарантій, компенсацій,
пільг; умов регулювання фондів оплати праці
та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці тощо.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви зможете ознайомитися з питаннями, пов’язаними з додатковою
заробітною платою, зокрема, щодо обов’язковості чи доцільності встановлення різних
надбавок і доплат до основної зарплати
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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.

XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
1. Ливарне виробництво
Робітники:
вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі;
варники ливарних мастил;
вибивальники відливок, зайняті вибиванням точного литва за моделями, що виплавляються;
вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі;
виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних каркасів;
водії навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого металу;
дробильники, зайняті випалюванням та дробленням доломіту;
землероби;
кокільники-складальники;
контролери у ливарному виробництві, зайняті на ділянках плавлення, заливання (розливання) металу, вибиванням та обрубуванням литва;
копрівники;
ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття;
машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому дворі;
машиністи кранів (кранівники), зайняті у формувальних, стрижньових, землепідготовчих, обрубувальних та
очисних відділеннях;
машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту;
модельники виплавних моделей;
модельники моделей з епоксидних смол, зайняті обмазуванням, обсипанням та сушінням смол;
монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті на роботах біля плавильних печей;
налагоджувальники ливарних машин, зайняті налагодженням заливальних ливарних машин автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском;
обмазувальники ковшів;
обпилювачі фасонних відливків;
підручні сталеварів вакуумних печей;
прибиральники у ливарних цехах;
робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому дворі;
робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники воску, головаксу, мазеварники, формувальники, просівальники піску;
робітники, зайняті транспортуванням шихти;
складальники форм;
сталевари вакуумних печей;
стрижневики машинного формування;
стрижневики ручного формування;
стропальники, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках;
сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів;
термісти;
транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних
дільницях;
транспортувальники, зайняті на конвеєрах транспортування гарячої землі;
транспортувальники, зайняті обслуговуванням конвеєрів біля плавильних печей;
формувальники виплавлюваних моделей;
формувальники машинного формування;
формувальники ручного формування;
чистильники металу, відливків, виробів та деталей;
шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному дворі.
2. Ковальсько-пресове виробництво
Робітники:
вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних печей;
газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на гарячих ділянках робіт;
мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
правильники на машинах, зайняті правленням (рихтуванням) гарячого металу;
пружинники, зайняті обробленням гарячого металу;
різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;

_________________________

*Продовження. Початок у № 17 (125) – № 18 (126), № 20 (128).
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робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та поковок;
слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
форсунники, зайняті обслуговуванням печей.
3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і ремонтні роботи
Робітники:
арматурники залізобетонних суден;
вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових котлів;
гумівники суднові;
ізолювальники суднові;
клепальники;
кольчужники у суднобудуванні;
котельники;
котельники суднові;
мідники з виготовлення суднових виробів;
робітники, безпосередньо зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва, ремонту та модернізації;
налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та автоматичного регулювання атомних енергетичних установок;
робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом силових установок, механізмів і систем до них, валопроводів і трубопроводів всередині відсіків суден;
рубачі суднові;
складальники дерев’яних суден, зайняті виготовленням шпонових човнів;
складальники залізобетонних суден;
складальники корпусів металевих суден;
складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків суден;
слюсарі, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;
суднокорпусники-ремонтники;
такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;
трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним способом;
чеканники.
4. Термічне оброблення
Робітники:
вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних печей;
газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;
гартівники;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
заготівельники сумішей для цементації;
ізолювальники у термообробленні;
контролери з термооброблення, зайняті на гарячих ділянках робіт;
коректувальники ванн;
мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи мийних машин;
налагоджувальники устаткування і агрегатів у термообробленні, зайняті налагодженням термічних печей;
напаювальники, зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових печах;
слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
термісти;
термісти на установках струмів високої частоти;
травильники, зайняті зніманням деталей після травлення;
чистильники, зайняті очищенням ванн і печей.
5. Покриття металів гальванічним способом
Робітники:
воронувальники;
гальваніки;
контролери робіт на металопокриттях, зайняті післяопераційним контролем безпосередньо біля гальванічних ванн;
коректувальники ванн;
машиністи кранів (кранівники);
налагоджувальники устаткування металевого покриття та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих гальванічних ванн;
освинцювальники;
робітники, зайняті знежирюванням розчинниками та сухим протиранням виробів віденським вапном;
фосфатувальники;
чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а також чищенням поверхонь виробів металевими щітками.
6. Фарбувальні роботи
Робітники:
знімачі-змивальники фарб і лаків;
малювальники світними фарбами;
полірувальники, зайняті поліруванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і камер змішування, де застосовувалися шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.
7. Покриття металу гарячим способом
Робітники:
готувачі емалевих порошків;
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емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;
емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби емалей пульверизатором;
контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих ділянках робіт;
машиністи завантажувальних механізмів;
мельники емалевих матеріалів;
випалювачі емалей;
оброблювачі емальованих виробів, зайняті поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом;
плавильники емалей;
полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим способом;
розчиняльники лаку, зайняті в емалювальних відділеннях;
фосфатувальники;
чорнильники ювелірних та художніх виробів, чорнильники срібла;
шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим способом.
8. Абразивне та графічно-тигельне виробництва
Робітники:
бакелізаторники;
вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей;
дробильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;
завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у періодичні випалювальні печі;
завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей;
завантажувачі печей опору;
завантажувачі тунельних печей;
заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної маси;
збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків;
класифікаторники шліфпорошків;
клеєвари;
контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів абразивів, дроблення, регенерації та розсівання
зерна, порошків та пов’язі у виробництві абразивних виробів на бакелітовій пов’язі;
кочегари-випалювачі;
ламачі поду;
пічники, зайняті гарячим ремонтом печей;
подинники;
постановники-вивантажувачі абразивних виробів;
прожарювачі зерна та шліфпорошків;
робітники, безпосередньо зайняті у виробництві шліфувальної шкурки на синтетичних смолах;
робітники, зайняті розсіванням магнезиту та розчиненням хлормагнію;
розбирачі печей опору;
розпилювачі невипалених кругів та брусків;
розсівальники шліфзерна та шліфпорошків;
свердлувальники абразивних виробів;
слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;
сортувальники куска на печах опору;
сушильники абразивних виробів, зайняті обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки;
сушильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;
токарі з оброблення абразивних виробів;
формувальники абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій та епоксидній зв’язках;
чистильники, зайняті очищенням пічних каналів періодичних печей;
шихтувальники у виробництві абразивів.
9. Виробництво та ремонт м’яких баків
Робітники:
випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням та перевіркою м’яких баків;
герметизаторники;
клеїльники силової арматури та м’яких баків;
контролери, зайняті прийманням м’яких баків;
машиністи протекторних агрегатів;
складальники гумових технічних виробів, зайняті складанням м’яких баків;
слюсарі з механоскладальних робіт, зайняті розбиранням каркасів всередині м’яких баків.
10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів
Робітники:
автоматники;
автоматники холодновисаджувальних автоматів;
доводжувачі-притирники;
налагоджувальники шліфувальних верстатів;
транспортувальники;
шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків.
11. Оброблення алмазів на діаманти без застосування робототехніки
Робітники:
обдирачі алмазів;
огранувальники алмазів у діаманти;
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розколювачі алмазів;
розмітники алмазів;
розпилювачі алмазів;
сортувальники алмазів;
сортувальники діамантів.
12. Інші професії оброблення металу
Робітники:
апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом ручним способом;
апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві металевих порошків;
гумівники металовиробів;
емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера пульверизатором всередині закритої місткості;
зварники термітного зварювання;
знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті зніманням свинцевих оболонок з кабелю;
зубополірувальники деталей годинників, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;
ізолювальники, зайняті у виробництві літальних апаратів, двигунів та їх устаткування із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
лакувальники, зайняті лакуванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
металізатори;
мідники;
наждачники, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;
насікальники терпугів, рашпілів та пилок, зайняті у виробництві терпугів;
обрубувачі, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;
піскозліплювальники, зайняті на роботах з фенольним клеєм;
полірувальники, зайняті поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
правильники ручним способом, зайняті рихтуванням кузовів із застосуванням олова;
просочувальники, зайняті просоченням виробів хромовою пастою;
рекуператорники алмазів, зайняті рекуперацією кислот та хромового ангідриду ручним способом;
рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із застосуванням олова;
робітники, безпосередньо зайняті випробуванням суднових і тепловозних дизелів та дизель-генераторів із газотурбінним наддуванням потужністю 800 к. с.
і більше та кількістю обертів турбіни не менше ніж 17 тис. об/хв. та реостатним випробуванням тепловозів;
робітники, зайняті виготовленням та обробкою свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів;
робітники, зайняті випробуванням апаратури і виробів у камерах при температурі -40° C і нижче, +40° C і вище та в барокамерах;
робітники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних і газореактивних суднових двигунів;
робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням, шліфуванням металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом;
чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням дробом, колотим дробом (металевим піском) металевих деталей та виробів;
майстри, зайняті випробуванням турбореактивних суднових двигунів і суднових та тепловозних дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
потужністю 800 к. с. і більше та кількістю обертів турбін не менше ніж 17 тис. об/хв.;
працівники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних двигунів.
XV. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТУРИ
Робітники:
апаратники-сушильники;
армувальники електрокерамічних виробів, зайняті на роботах із застосуванням свинцевого глету;
бронювальники кабелів;
вальцювальники гумових сумішей;
варники кабельних мас;
емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;
заготівники хімічних напівфабрикатів, зайняті заготівлею хімічних матеріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
заливальники компаундами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;
ізолювальники проводів, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;
ізолювальники, зайняті на роботах із сирою мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном, синтетичною стрічкою та епоксидними смолами;
каландрувальники;
клеїльники міканітів;
машиністи гумозмішувачів, зайняті виготовленням гумових, пластикатових та ізоляційних сумішей;
машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;
намотувальники дроту та тросів;
обпресувальники кабелів та проводів пластикатами та гумою у гарячому стані;
пресувальники електротехнічних виробів, зайняті пресуванням у гарячому стані;
пресувальники ізоляційних матеріалів;
пресувальники секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів, зайняті пресуванням у гарячому стані;
просівальники сипких матеріалів, зайняті у виробництві кабелів, електровугільних та електрощіткових виробів;
просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
просочувальники кабелів та проводів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
просочувальники паперу та тканин, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
робітники, зайняті виготовленням гальванічних елементів і батарей, а також фізичних джерел струму із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3
класу небезпеки;
робітники, зайняті виготовленням електровугільних та електрощіткових виробів і кіновугілля;
робітники, зайняті виготовленням лужних акумуляторів;
робітники, зайняті транспортуванням і прибиранням у виробництві свинцевих акумуляторів та прибиранням робочих місць;
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розчиняльники лаку;
стропальники, зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;
штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних матеріалів.
XVI. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Робітники:
аквадувальники;
алундувальники;
випробувачі деталей та приладів, зайняті випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і вище;
відкатники-вакуумники;
заварники електровакуумних приладів;
заварники на високочастотному індукторі;
заварники напівпровідникових приладів;
заготівники газопоглиначів;
заготівники хімічних напівфабрикатів;
заливальники цоколів;
карбідувальники;
карбонізатори;
люмінофорники-екранувальники;
магнезувальники-вакуумники;
матувальники-вакуумники;
мийники колб із застосуванням кислотних розчинів;
оксидувальники-вакуумники;
промивальники деталей та вузлів, зайняті на роботах із застосуванням кислотних розчинів;
рентгенгоніометристи;
робітники, зайняті збагаченням п’єзооптичної сировини;
робітники, зайняті на машинах і на печах з газовими пальниками;
розпилювачі газопоглиначів;
травильники прецизійного травлення;
фарбувальники приладів і деталей, які працюють з фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
шоопувальники елементів.
1. Виробництво селенових та купроксних випрямлячів
Робітники:
автоклавники лиття під тиском;
апаратники;
апаратники з регенерації селену;
апаратники з регенерації сірки;
апаратники-сірнильники;
варники селену;
заготівники;
клеїльники-обпресувальники;
металізатори, зайняті металізацією кристалів;
монтажники селенових випрямлячів;
паяльщики радіодеталей, зайняті паянням перемичок до виводів селенових випрямлячів;
плавильники шоопсплаву та вісмуту;
складальники випрямлячів;
термісти купроксних та селенових випрямлячів;
формувальники селенових елементів.
2. Оброблення кварцу
Робітники:
апаратники з кристалізації;
дробильники-розмелювачі;
металізатори, зайняті металізацією кристалів;
рентгенгоніометристи;
розмітники п’єзокварцової сировини;
розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті розпилюванням кварцових пластин;
сріблильники п’єзотехнічних виробів;
шліфувальники п’єзокварцових пластин і кристалів.
3. Виробництво радіодеталей
Робітники:
готувачі розчинів та сумішей;
заварники ізоляторів;
заливальники компаундами;
зачищувачі;
випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;
оправники-чистильники;
просочувальники;
різальники радіокераміки та феритів;
сортувальники виробів, сировини та матеріалів, зайняті сортуванням слюди;
травильники радіокераміки;
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травильники фольги;
формувальники фольги, зайняті електрохімічним формуванням.
4. Перероблення напівпровідникових матеріалів
Робітники:
апаратники відновлення напівпровідникових матеріалів;
апаратники з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів;
апаратники з вирощування монокристалів та стрічок;
апаратники з кристалізації;
апаратники з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва;
апаратники з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів;
готувачі шихти напівпровідникових матеріалів;
налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті обслуговуванням установок нанесення епітаксіальних шарів та променевих установок;
оператори дифузійних процесів;
оператори еліонних процесів;
оператори з нарощування епітаксіальних шарів;
оператори прецизійної фотолітографії;
плавильники циклонних установок;
плавильники-ливарники прецизійних сплавів;
розпилювачі водорозчинних кристалів;
слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом установок нанесення епітаксіальних шарів.
XVII. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)
1. Виробництво цементу
Робітники:
бункерувальники;
вантажники, зайняті вантаженням цементу;
газівники;
дозувальники-змішувачі на шнеках;
змішувальники борошна на силосах;
кочегари сушильних барабанів;
машиністи гвинтових насосів (фулерувальники);
машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих роботах (клінкерні склади);
машиністи пневматичних насосів;
машиністи розфасувально-пакувальних машин;
машиністи сировинних млинів;
машиністи скреперних лебідок;
машиністи штабелеформувальних машин;
помічники машиністів сировинних млинів;
слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті в цехах помелу, аспірації та цехах помелу сировини сухим способом;
футерувальники-муляри;
чистильники на очищенні шламових басейнів та кописток;
шламівники.
2. Оброблення слюди
Робітники:
дробильники слюди;
дробильники-розмелювачі;
електромонтери з обслуговування електроустаткування, зайняті на обслуговуванні електроустаткування дробильно-помельних дільниць слюди, кварцу,
пегматиту;
заготівники мікалексової маси;
калібрувальники слюди;
клеїльники міканітів;
колії слюди;
лаковари;
намотувальники електроізоляційних виробів;
пресувальники міканіту та мікалексу;
просочувальники слюдопластових матеріалів, які працюють з алюмопромфосфатом;
різальники слюди;
слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням дробильнопомельних дільниць слюди, кварцу та пегматиту;
сортувальники сировини та виробів із слюди, зайняті сортуванням слюди;
термісти з оброблення слюди;
укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди.
3. Видобування азбесту
Робітники:
вибуховики;
водії дрезини;
водії навантажувачів, зайняті у кар’єрах;
електромонтери контактних мереж;
електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті вулканізацією стиків конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики збагачувального устаткування в основних технологічних цехах азбофабрик, обслуговуванням засобів технологічного процесу в основних цехах (дільницях) збагачувальних
фабрик;
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забійники;
контролери продукції збагачення;
машиністи бурових установок;
машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;
машиністи вирівнювально-підбивально-обробних машин;
машиністи залізнично-будівельних машин;
машиністи компресорних установок, зайняті на відкритих гірничих роботах та збагачувальних фабриках;
машиністи поличкових плугів;
машиністи тягових агрегатів та їх помічники;
машиністи шляхоколієпересувачів;
машиністи штабелеформувальних машин;
монтажники з монтажу та демонтажу азбестозбагачувального устаткування, зайняті в основних цехах збагачувальних фабрик;
монтери колії;
приймальники руди та азбесту;
прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті відвантаженням азбесту, супровідних продуктів збагачення азбестових руд;
пробовідбірники, зайняті відбиранням та обробленням проб на збагачувальних фабриках;
регулювальники азбестозбагачувального устаткування, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;
робітники, зайняті на гірничих відвалах.
4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво та виробництво азбестокартону
Робітники:
бігунники;
бункерувальники;
голендорники;
грунтувальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
дозувальники азбесту;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);
електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);
машиністи кранів (кранівники), зайняті подаванням цементу та азбесту;
машиністи листоформувальних машин;
машиністи трубних машин;
мотористи змішувачів та мішалок;
пресувальники азбестоцементних виробів;
різальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів;
різальники паперу, картону та целюлози;
слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах (на дільницях);
сортувальники;
сушильники;
сушильники азбестоцементних виробів;
токарі з оброблення азбестоцементних труб та муфт;
укладальники-пакувальники;
хвилювальники азбестоцементних листів;
шліфувальники азбестоцементних та азбестосилітових плит;
штампувальники, зайняті у виробництві азбестокартону.
5. Виробництво базальтового волокна, мінеральної вати та виробів із них
Робітники:
бітумники;
знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих прошиванням матів;
налагоджувальники технологічного устаткування;
оператори конвеєрних ліній устаткування;
оператори установки волокноутворення;
слюсарі-ремонтники;
сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних виробів;
сушильники теплоізоляційних виробів;
фенольники;
формувальники теплоізоляційних виробів;
шихтовари.
6. Виробництво глиняної цегли, черепиці та керамічних блоків
Робітники:
виставники;
випалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням цегли в кільцевих печах, а також у тунельних печах на твердому паливі;
садчики.
7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної цегли
Робітники:
аспіраторники;
вивантажувачі вапна з печей;
випалювачі вапна;
дробильники вапна;
завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та стінових виробів, зайняті завантаженням та вивантаженням печей;
машиністи гвинтових насосів (фулерувальних);
мельники вапна;
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сортувальники вапна;
транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна;
форсунники, зайняті на печах з випалювання вапна.
8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів
Робітники:
машиністи перевантажувачів, машиністи пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні роботи), зайняті перевантажуванням цементу;
робітники підземних галерей.
9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол
Робітники:
апаратники зневоднення бітуму;
апаратники на просочувальних агрегатах;
апаратники окислення бітуму;
бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних бункерів;
варники асфальтової маси;
варники бітуму;
завантажувачі варильних казанів;
котлочистильники;
накочувальники напилених виробів, зайняті накочуванням посипки;
оператори вузлів посипання та охолодження;
оператори трубчастих печей;
оператори турбозмішувачів.
10. Каменеливарне виробництво
Робітники:
вибивальники відливків;
готувачі розчинів та мас;
дробильники;
землероби;
робітники, зайняті розбиранням та вивезенням продукції на гарячих ділянках робіт;
формувальники каменеливарного виробництва;
шихтувальники.
XVIII. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА. ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ І ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ
1. Підготовка шихти, виробництво всіх видів скла, виробів із скла та шлакоситалу
Робітники:
вантажники, зайняті розвантаженням матеріалів для приготування шихти;
відпальники скловиробів;
відрізальники стрічки скла;
вініпластники;
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;
газівники;
гартівники скла;
гільйоширники;
готувачі шихти;
дробильники-розмелювачі;
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на дільницях підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;
завантажувачі печей;
запаювальники колб та посудин;
знімачі гарячих виробів;
знімачі скла і скловиробів;
іризаторники;
канавники;
класифікаторники крокусу та наждаку;
кочегари сушильних печей та барабанів;
машиністи прокатних машин;
машиністи прокатних машин термостійкого скла та склопрофіліту;
муляри (пічники) чергові біля печей;
налагоджувальники склоробних автоматів і напівавтоматів, зайняті налагодженням автоматів;
намазувальники целулоїду;
настелювачі скла, крім зайнятих гіпсуванням;
обміднювальники;
випалювачі скла;
опалювачі на карусельних машинах;
оператори видувних напівавтоматів;
оператори склоформувальних машин;
оператори формування стрічки скла;
паяльщики сіток та шинок на склі;
підбирачі скла;
піскоструминники скла;
повертальники;
полірувальники скла та скловиробів, зайняті поліруванням скловиробів ручним способом;
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правильники біля склоформувальних та опалювальних машин;
просівачі;
пульфонники;
реактивники;
різальники на вогні;
різальники піноблоків;
різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт;
розвідники (розпускальники) халяв;
скловари;
склодуви;
слюсарі-ремонтники, зайняті на ділянках підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;
сріблильники;
сушильники сировини та матеріалів (піску);
фарбовари;
фарбувальники дзеркал;
фацетники;
формотримачі;
шліфувальники скловиробів, зайняті шліфуванням скловиробів ручним способом.
2. Виробництво керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та феритів
Виробництво труб, керамічних виробів та феритів
Робітники:
глазурувальники виробів будівельної кераміки, зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою ручним способом;
ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді;
випалювачі виробів будівельної кераміки;
випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;
шліфувальники виробів будівельної кераміки, зайняті шліфуванням сухим способом;
шліфувальники виробів електронної техніки, зайняті шліфуванням сухим способом;
шліфувальники електрокерамічних виробів.
Виробництво фарфорових та фаянсових виробів
Робітники:
апаратники кульових млинів, зайняті в майоліковому виробництві;
варники гіпсу;
вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;
глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті на роботах ручним способом;
забирачі фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;
знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;
випалювачі фарфорових та фаянсових виробів;
пудрівники, зайняті на роботах із свинцевими фарбами;
фарботерники, які виконують роботи з фарбами, що містять у своєму складі свинець;
шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті шліфуванням сухим способом.
Загальні професії виробництва всіх видів керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та феритів
Робітники:
аерографники, які працюють із свинцем;
ангобувальники;
виробники капів із епоксидної смоли;
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;
готувачі ангобу та глазурі, зайняті готуванням свинцевої глазурі;
готувачі мас;
дробильники-розмелювачі;
оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим способом;
ставильники-вибірники виробів з печей;
трафаретники, зайняті на роботах із свинцем;
шихтувальники.
XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ
1. Роботи з видобування торфу
Робітники:
машиністи машин для видобування і перероблення фрезерного торфу;
машиністи торфовидобувних екскаваторів.
2. Збезводнювання та брикетування торфу
Робітники:
автоклавники на запарюванні брикетів;
апаратники приготування брикетної суміші;
апаратники сушіння торфу та торфових виробів;
машиністи брикетних пресів;
сушильники.
XX. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА
1. Текстильна промисловість
Загальні професії
Робітники:
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апаратники апретування;
апаратники каустифікації;
апаратники мерсеризації;
апаратники плюсування (при роботах з чорно-аніліновими барвниками);
апаратники просочування;
апаратники термооброблення тканин;
апаратники хлорування та станірування;
варники апрету;
вибільники;
вигрібальники костриці;
відварники;
в’язальниці трикотажних виробів та полотна, зайняті виготовленням штучного хутра;
заготівники хімічних розчинів та фарб;
запарювачі виробів з вовни;
запарювачі тканин;
змішувальники волокна;
кислотувальники;
машиністи мийних машин, зайняті миттям цебер, щіток, ящиків та посуду, використовуваних для приготування фарбників;
обробники ворсу, зайняті обробленням штучного хутра;
оператори ворсувального устаткування, зайняті в обробному виробництві технічних сукон;
оператори чесального устаткування, зайняті виготовленням штучного хутра;
оператори голкопробивного устаткування;
оператори обпалювального устаткування, зайняті обпалюванням пряжі та тканини (крім пряжі з натурального шовку);
оператори стригального устаткування, зайняті обробленням штучного хутра;
оператори чесально-в’язального устаткування;
полірувальники;
помічники майстрів, зайняті обслуговуванням та налагодженням вибілювального устаткування, дозрівально-запарного, фарбувального, фарбоварильного
устаткування, устаткування карбонізації та обробного виробництва технічних сукон;
промивальники технічних сукон;
робітники, зайняті хромуванням та обмідненням валів;
робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;
розроблювачі відходів;
сукновали;
сушильники (заправники), зайняті на сушарках друкарських машин;
сушильники, зайняті в обробному виробництві технічних сукон та на роботах у камерних сушарках;
травильники валів;
укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі ручним способом;
фарбувальники;
формувальники трикотажних виробів, зайняті формуванням панчішно-шкарпеткових і рукавичних виробів;
чистильники-точильники чесальних апаратів.
2. Бавовняне та ватне виробництва
Робітники:
вигрібальники пуху та відходів;
обчісувальники барабанів (ручним способом);
робітники, зайняті на розпушувально-тріпальних агрегатах, а також складанням суміші сировини в чадному прядінні та на ватних фабриках під час вироблення вати для одягу.
3. Лляне та конопледжутове виробництва
Робітники:
вигрібальники пачосів;
готувачі волокна;
готувачі просочувальних сумішей;
збирачі мокрих відходів;
обробники волокна (лляне виробництво);
оператори просочувального устаткування;
помічники майстрів, зайняті обслуговуванням чесального устаткування та машин, а також у мокрому прядінні;
пресувальники відходів;
прядильники, зайняті у мокрому прядінні;
робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та льоночесальних машинах;
тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні.
4. Виробництво вовни
Робітники:
карбонізаторники;
оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням чадів та немитої вовни.
5. Шовкове та шовкомотальне виробництва
Робітники:
варильники хімічних сполук для варіння відходів;
відварники коконових відходів;
віджимачі, зайняті віджиманням коконових відходів;
запарювачі коконів;
зволожувальники сировини, зайняті зволоженням коконових відходів;
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кокономотальники;
оператори круглочесальних машин;
промивальники сировини;
різальники матеріалів та виробів, зайняті різанням коконів та їх відходів;
розроблювачі відходів (коконових);
розроблювачі сировини;
сушильники відходів.
6. Первинне оброблення немитої та заводської вовни, щетини та волосу
Робітники:
апаратники водно-хімічного оброблення;
апаратники сепарування і флотації;
збирачі мокрих відходів;
консервувальники шкіряно-хутряної сировини;
машиністи чесальних та мішальних машин;
мийники вовни, зайняті миттям немитої вовни;
мийники щетини та волосу;
міздрильники;
настелювачі, зайняті з немитою вовною;
оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;
оператори розпушувально-тіпальних машин;
пресувальники готової продукції та відходів;
розбивальники відходів;
сортувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті первинним сортуванням немитої щетини та волосу;
сортувальники немитої вовни.
7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинне оброблення шкіряно-хутряної сировини
Робітники:
апаратники витоплення;
апаратники відкочування;
апаратники водно-хімічного оброблення;
апаратники дублення (хутряне виробництво);
апаратники дублення (шкіряне та шкіросировинне виробництва);
апаратники знежирення;
апаратники знезолення, м’якшення;
апаратники зоління (шкіросировинне виробництво);
апаратники м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок;
апаратники приготування дубильних екстрактів;
апаратники приготування лаку;
апаратники приготування міздряного клею;
апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та волосу;
апретурники;
білувальники сировини;
варники шубного шматка;
вимірювачі шкіряно-хутряної сировини та матеріалів (шкіряної сировини та сировини хутряної та шубної овчини);
вистилальники шкіряно-хутряної сировини та голини;
віджимачі;
гартівники чапраку та технічної шкіри;
готувачі апретур, емульсій та лаків;
готувачі хімічних розчинів;
епілювальники хутряних шкурок;
жирувальники шкір;
колористи;
консервувальники шкіряно-хутряної сировини;
контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);
контролери хутряної сировини та напівфабрикатів, зайняті в цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки сировини, сирицевих, фарбувальних, формалінових цехах (дільницях);
лакувальники шкір;
машиністи віджимального устаткування (шкіряне та шкіросировинне виробництва) та первинна обробка шкіряно-хутряної сировини;
машиністи двоїльних машин;
машиністи кранів (кранівники), зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);
машиністи промивальних машин;
машиністи розвідних машин;
мийники міздрі та волосу;
міздрильники;
обрізувачі матеріалів, зайняті обрізуванням вологого напівфабрикату ручним способом у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних
та обробних цехах (дільницях);
оброблювачі хутряних шкурок;
оброблювачі хутряних шкурок, зайняті розбиванням шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового фарбування та намазуванням хутряних шкурок
люстровальним розчином;
оброблювачі шкіряно-хутряної сировини;
оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;
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оператори опалювального устаткування;
оператори очисних споруд, зайняті в шкіряному виробництві;
підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних
цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинного оброблення шкіро-хутряної сировини;
підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у сирицевих, дубильно-фарбувальних та формалінових цехах (дільницях)
і цехах (дільницях) підготовки та первинного оброблення сировини;
правильники хутряних шкурок та скроїв виробів;
пресувальники шкір;
прибиральники виробничих приміщень, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;
приймальники матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів, зайняті прийманням та здаванням шкіряно-хутряної сировини (з укладанням та перекладанням);
робітники, зайняті на обробленні хутра формаліном та уротропіном, а також гуми міцною сірчаною кислотою у взуттєвому виробництві;
розвідники шкір;
розкрійники шкіряної сировини;
розпакувальники сировини (овчини);
розтягальники шкір та овчин на рами;
розчісувальники хутряних шкурок (урзольного та анілінового фарбування і хутряних шкурок нефарбованих);
слюсарі-ремонтники, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних,
формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини, у тому числі чергові;
сортувальники шкіряно-хутряної сировини;
стругальники шкіро-хутряної сировини та напівфабрикатів;
сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів, зайняті в камерних сушарках ручного завішування на сушінні шкір, хутра, щетини, вовни та волосу;
термообробники хутряних шкурок, зайняті обробленням шкурок після люстрування та обробленням їх формаліном та уротропіном;
транспортувальники, зайняті транспортуванням сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинної обробки сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;
укладальники-пакувальники, зайняті укладанням шкіряно-хутряної сировини;
фарбувальники хутра та шубної овчини;
фарбувальники шкір;
чистильники лиця голини;
чистильники хутряних шкурок бензином;
чистильники, зайняті чищенням чанів, баркасів, барабанів, відстійників та каналізації (включаючи очисні споруди);
шліфувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті шліфуванням шкір.
8. Виробництво синтетичних дубителів
Робітники:
апаратники випарювальних апаратів для одержання твердого продукту;
апаратники-конденсаторники;
апаратники-нейтралізаторники;
апаратники-сульфітувальники;
апаратники-сульфувальники;
завантажувачі хімічної сировини в апарати;
кислотники;
плавильники фенолів;
транспортувальники;
чистильники випарних апаратів.
9. Виробництво хімічної продукції та виробів із неї для легкої та текстильної промисловості
Робітники:
апаратники випалювання;
апаратники дозування;
апаратники змішування;
апаратники полімеризації;
апаратники сушіння;
готувачі апретур, емульсій та лаків;
готувачі хімічних розчинів;
колористи, зайняті на роботах із нітрофарбами та органічними розчинниками;
працівники, зайняті у виробництві засобів хімічного захисту;
робітники, зайняті виготовленням клеїв та гумових сумішей у взуттєвому виробництві;
робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;
складальники взуття, зайняті складанням взуття та виготовленням комплектуючих деталей для нього методом гарячої вулканізації та лиття з пластмас;
фарботерники.

(Закінчення — у наступному номері)
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Працівники житлово-комунального
господарства
Усі вже звикли до того, що житлово-комунальне господарство (далі — ЖКГ) існує
саме по собі. Власники квартир сплачують певні нарахування, місцеві бюджети
надають певні кошти, власне самі ЖКГ можуть укладати деякі договори про надання кредитів з фінансовими установами тощо, — тобто якось існують. Інша справа,
коли постійно в засобах масової інформації лунають заклики до створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і, водночас, запевнення
від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України про те, що ЖКГ старого формату також нікуди не подінуться.
Отож, з’ясуємо, які професійні назви робіт використовуються у сфері ЖКГ та якими мають бути завдання і обов’язки відповідних працівників.

Види діяльності ЖКГ
Якщо запитати, які саме сфери діяльності знаходяться в межах компетенції ЖКГ, то більшість
з пересічних громадян відповість, що це — обслуговування житлових будинків, а дехто додасть також — і прилеглих територій. Насправді
цей перелік є більшим й ті напрями діяльності,
про існування яких знає майже кожен, але якщо
не має безпосереднього відношення до цього
питання, вважає їх чимось інакшим, також належать до сфери ЖКГ. З таких напрямів слід відзначити ті , що містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», зокрема:
— забирання, очищення та розподілення
води по мережах, а також збирання, відведення
по мережах та оброблення рідких відходів (див.
Таблицю 1);
— вироблення та розподіл теплової енергії по
мережах для обігрівання житла і побутових та
технологічних потреб (див. Таблицю 2);
— декоративне садівництво, закладання і
утримання зелених насаджень населених пунктів (див. Таблицю 3);
— прибирання та очищення територій населених пунктів (див. Таблицю 4).
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Слід зауважити, що зазначеними напрямами діяльності займаються працівники, назви
посад яких містяться у випуску 87 ДКХП в
дещо розширеному вигляді, аніж у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Звісно, можливість розширення назв посад передбачена
Приміткою 2 Додатку В до КП й тому застосування професійних назв робіт, вказаних у випуску 87 ДКХП, є цілком правомірним, але для
запобігання плутанині та уникнення сумнівів
нижче наведемо в Таблицях обидва варіанта
відповідних назв посад (нумерація Таблиць відповідає вищезгаданим поряд з напрямами діяльності).
Оскільки, як вже було зазначено, будь-яка
професійна назва роботи може бути розширена
уточнюючими словами, якщо інше не передбачено КП, то у більшості випадків, за потреби,
можна використовувати саме ті назви посад, що
вказані у ДКХП. Але разом з цим необхідно
пам’ятати, що не можна змінювати певні назви,
прибираючи з них одні слова та вносячи замість
них інші, а також використовувати при розширенні назв дужки, лапки, абревіатури тощо (наприклад, у випуску 87 ДКХП є назва посади «Завідувач звалища (полігону)» — так розширювати професійну назву роботи не можна й у даному
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Таблиця 1
Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП
Керівники
«Начальник відділу збуту (маркетингу послуг водопровідного «Начальник відділу збуту (маркетингу)»
та каналізаційного господарства)»
«Начальник водоводу»
«Начальник водосховища»
«Начальник диспетчерської служби водопровідного та каналі- «Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерзаційного господарства»
ської) служби»
«Начальник (завідувач) лабораторії хіміко-бактеріологічної»
«Начальник (завідувач) хімічної лабораторії»
«Начальник очисних споруд (очисної каналізаційної станції)»
«Начальник очисних споруд»
«Начальник району з експлуатації водопровідних та каналіза- «Начальник району (нафтоналивного, мережевого
ційних мереж»
та ін.)»
«Начальник станції насосної»
Професіонали
«Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства»
Фахівці
«Диспетчер аварійно-відновлювальної служби»
«Диспетчер»
«Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства»
Робітники
«Водороздавальник»
«Коагулянник»
«Контролер водопровідного господарства»
«Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі»
«Озонаторник»
«Оператор водозапірних споруд»
«Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві»
«Оператор на аеротенках»
«Оператор на біофільтрах»
«Оператор на відстійниках»
«Оператор на емшерах»
«Оператор на метантенках»
«Оператор на мулових майданчиках»
«Оператор на пісколовках та жироловках»
«Оператор на решітці»
«Оператор на фільтрах»
«Оператор очисних споруд»
«Оператор полів зрошування та фільтрації»
«Оператор споруд для видалення осаду»
«Оператор установок для зневоднення осаду»
«Оператор установки для сушіння осаду»
«Оператор хлораторної установки»
«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт»
«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт»
Спеціалізації базової професії:
— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (водопровідні
мережі)»;
— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (каналізаційні
мережі)»;
— «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (устаткування
хлорного оброблення води)».

34

Код КП
1233
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1221.2
2145.2
3119
3115
8163
8163
7136
7136
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
7233
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Таблиця 2
Назви посад за випуском 87 ДКХП
Керівники
«Майстер дільниці (котельні)»
«Майстер з ремонту та експлуатації енергетичного устаткування»
«Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів»
«Начальник відділу договірного»
«Начальник енергоінспекції»

Професійні назви робіт за КП Код КП
«Майстер дільниці»
«Майстер»

1222.2
1222.2

«Начальник відділу»

1229.7
1222.2

«Начальник котельні»
Професіонали
«Інженер з розрахунків та режимів»
«Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика)»
Спеціалізації до базової професійної назви роботи:
— «Інженер-енергетик (теплотехніка житлового та комунального господарства)»;
— «Інженер-енергетик (теплопостачання населених пунктів)».
Фахівці
«Інженер-інспектор теплової інспекції»
«Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування»
«Технік з обліку»
«Технік з планування (комунальна теплоенергетика)»
«Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика)»
«Технік-теплотехнік»
«Фахівець із збуту теплової енергії»
Робітники
«Оператор котельні»

1222.2
2149.2
2143.2

«Інженер-енергетик»

«Інженер-інспектор»
«Технік з налагоджування та
випробувань»

3152
3119
3119
3119
3152
3119
3439

«Технік з планування»
«Технік-інспектор»
«Фахівець»

8162

Таблиця 3
Назви посад за випуском 87 ДКХП
Професійні назви робіт за КП
Керівники
«Завідувач оранжереї»
«Майстер зеленого господарства»
Професіонали
«Архітектор ландшафтний»
«Архітектор»
«Інженер садово-паркового господарства»
Робітники
«Озеленювач»
«Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту»

Код КП
1221.2
1221.2
2141.2
2149.2
6113
6113

Таблиця 4
Назви посад за випуском 87 ДКХП

Професійні назви робіт за КП Код КП
Керівники

«Завідувач звалища (полігону)»
«Завідувач станції зливної»
«Майстер дільниці (району) з видалення побутових відходів»
«Майстер дільниці з прибирання міських доріг»
«Майстер з ремонту спецмашин і механізмів»
«Майстер звалища (полігону) побутових відходів»
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«Завідувач звалища»

1228
1226.2

«Майстер дільниці»

1222.2

«Майстер з ремонту»
«Майстер»

1222.2
1222.2
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«Майстер цеху з ремонту обладнання»
«Начальник відділу безпеки руху (автотранспорт)»
«Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки»
«Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів»
«Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів»
Професіонали
«Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин)»
Фахівці
«Інженер з безпеки руху»
«Механік колони машин для прибирання територій населених пунктів»
Робітники
«Водій електро- та автовізка»
«Заправник поливально-мийних машин»
«Ловець бездоглядних тварин»

випадку слід використати відповідну назву з КП
«Завідувач звалища»).
Також до сфери ЖКГ належать:
— трамвайний та тролейбусний транспорт;
— послуги підприємств житлового господарства;
— ритуальні послуги;
— бюро технічної інвентаризації;
— інші професії працівників житлового та комунального господарства.

«Майстер цеху»

1222.2

«Начальник відділу»

1229.7

«Начальник колони (автомобільної, механізованої)»

1226.2

«Інженер з експлуатації
2145.2
машинно-тракторного парку»

«Механік»

3152
3115
8334
7136
9213

Завдання та обов’язки працівників
Оскільки, як бачимо, вищенаведений перелік
напрямів діяльності працівників ЖКГ та відповідних назв посад налічує значну кількість професій, наразі зосередимося на найбільш уживаних на сьогодні назвах та ознайомимося з
функціональними обов’язками працівників, які
так чи інакше обслуговують житловий фонд багатоповерхівок і прилеглі до них території (див.
Таблицю 5).
Таблиця 5

«Диспетчер аварійно-відновлювальної служби» (код КП — 3119)
Оперативно керує системою водопостачання (водовідведення), забезпечуючи найбільш надійний та економний режим роботи насосного обладнання і мереж. Контролює заданий режим роботи насосних станцій та необхідний рівень тиску в мережі
за відповідними параметрами. Коригує режим роботи систем водопостачання (водовідведення) відповідно до водоспоживання населеного пункту. Приймає та аналізує відомості щодо стану устаткування і режимних параметрів споруд. Здійснює
оперативне коригування виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації порушень технологічного процесу водопостачання і водовідведення.
«Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства» (код КП — 2145.2)
Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання
матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт.
«Інженер садово-паркового господарства» (код КП — 2149.2)
Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об’єктів, готує необхідну документацію для виконання
цих робіт. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення
продуктивності та якості робіт, культури виробництва.
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«Контролер водопровідного господарства» (код КП — 7136)
Контролює роботу і знімає показання водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі. Здійснює розрахунки за використану воду згідно з чинними тарифами й оформляє рахунки за установленою формою.
Регулює напірні засувки вручну на водопровідних вводах, а також у колодязях. Пломбує обвідні засувки на водомірних
вузлах. Визначає наявність води через несправні сантехнічні прилади у абонентів, на вводах і на внутрішньодворових мережах. Виявляє неоформлених абонентів. Контролює додержання абонентами правил і норм користування водопроводом.
«Ловець бездоглядних тварин» (код КП — 9213)
Здійснює відловлювання бездоглядних тварин гуманними методами. Відшукує місця ночівлі та денні схованки бездоглядних
тварин. Використовує для відловлювання спеціальні механічні пристрої та хімічні препарати. Розміщує відловлених тварин у
транспортні засоби і доставляє в спеціальні ветеринарні служби для обстеження. Додержується правил виробничої санітарії.
«Майстер дільниці (котельні)» (код КП — 1222.2)
Здійснює технічне керівництво роботою експлуатаційного персоналу з безперебійного виробітку теплової енергії згідно з
температурою зовнішнього повітря. Забезпечує раціональне використання котельного устаткування, правильну експлуатацію обладнання. Здійснює організацію робіт з виконання поточного і капітального ремонтів. Розробляє заходи щодо зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та води, доводить їх до виконавців і слідкує за виконанням.
Наглядає за справністю і правильною експлуатацією устаткування, обладнання, захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації та автоматизації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальною освітленістю
робочих місць. Контролює стан побутових приміщень, наявність мийних засобів, пристроїв для сушіння одягу.
«Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду» (код КП — 1222.2)
Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових інженерних мереж та обладнання; безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного й іншого обладнання домоволодінь. Оглядає
покрівлі, карнизи, балкони, територію домоволодіння, перевіряє справність вхідних дверей під’їздів, горищних приміщень, шибки на
сходових майданчиках, технічний стан електрощитових, насосного господарства, теплопунктів та вживає заходів щодо усунення помічених недоліків. Забезпечує належний санітарний стан домоволодінь і прилеглої території, їх прибирання від сміття та снігу, своєчасне прибирання сходових майданчиків й інших місць загального користування, очищення підвалів і горищ від сміття, посипання
піском тротуарів та проходів у зимовий період, негайне встановлення огорож у небезпечних зонах. Веде прийом громадян.
«Майстер зеленого господарства» (код КП — 1221.2)
Здійснює керівництво виробничою діяльністю на закріпленій ділянці з озеленення території та формування зелених насаджень, догляду за ними. Веде облік виконаних обсягів озеленювальних та доглядальних робіт, часу роботи машин і механізмів. Систематично обстежує стан зелених насаджень і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків у догляді за ними.
Забезпечує робітників дільниці інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту
згідно з чинними нормами.
«Начальник енергоінспекції» (код КП — 1222.2)
Організовує роботу з опрацювання плану відпуску енергії підприємствам та за джерелами теплопостачання об’єктів згідно з
укладеними договорами. Організовує і здійснює первинний облік тепла, що відпускається та купується, зведення балансів й
підготовку документів для розрахунків з постачальниками теплової енергії. Організовує і здійснює контроль за правильним
використанням теплової енергії споживачами та раціональним транспортуванням теплоносія працівниками теплових районів
(дільниць) з метою недопущення понаднормативних витрат під час транспортування.
«Начальник котельні» (код КП — 1222.2)
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для
обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові й технологічні потреби підприємств, організацій,
установ. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне
використання котельного устаткування і теплових мереж. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами. Організовує будівництво нових об’єктів і реконструкцію діючих, своєчасну та якісну підготовку котельні й теплових
мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.
«Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі (2 – 4 розряди)» (код КП — 7136)
Обходить магістральні водопроводи, колектори та напірні каналізаційні й водопровідні трубопроводи, вуличні дворові мережі й оглядові колодязі. Оглядає споруди: естакади, мости, вантузні колодязі з вантузами, аварійні випуски із засувками в
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спеціальних колодязях. Веде журнал обходу споруд, фіксує в ньому всі виявлені недоліки. Усуває витікання та інші несправності в мережі, які не потребують виклику спеціальних бригад.Здійснює технічний огляд мереж, колекторів, водоводів, напірних трубопроводів, естакад камер перемикання та інших споруд. Робить висновки про їх технічний стан.
«Озеленювач (1 – 5 розряди)» (код КП — 6113)
Виконує роботи, пов’язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших озеленених площ від листя,
сучків, сміття і снігу. Забезпечує робочі місця садивними матеріалами, добривами та інвентарем. Бере участь у сортуванні
різноманітних вантажів і складанні їх у відведених місцях. Ущільнює й розвантажує сніг. Доглядає за малими архітектурними
формами. Відколює лід. Посипає доріжки піском вручну. Готує печі для випалювання горщиків ручним способом. Викопує
садильні ями й канави у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин. Здійснює снігозатримання. Очищає
насіння декоративних рослин. Прополює деревно-чагарникові рослини. Виконує горизонтальне планування площ, грядок
і доріжок. Поливає дерева, кущі й газонні трави. Улаштовує клумби, рабатки, партери й бордюри. Здійснює обдернування
поверхні. Сіє газонні трави на горизонтальних поверхнях. Виконує механізоване поливання дерев, чагарникових рослин та
газонних трав. Розпилює стовбури дерев ручною пилкою. Ремонтує ґрунтові, гравійні та щебеневі доріжки в парках, садах
і скверах. Притінює оранжереї. Доглядає за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристроїв. Готує
розчин глини. Закріплює дерева за допомогою розтяжок. Улаштовує кювети, зрізує ґрунт із плануванням поверхні. Викопує
квіткові рослини. Складає букети квітів.
«Оператор котельні (2 – 6 розряди)» (код КП — 8162)
Обслуговує водогрійні та парові котли, а також котли, що працюють на рідкому і газовому паливі або електронагрівні. Здійснює розпалювання, запуск і зупинку котлів, живлення їх водою. Регулює процес горіння палива. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, за рівнем води в котлі, тиском пари й температурою води, яка подається в опалювальну систему.
Здійснює запуск, регулювання і нагляд за роботою економайзерів, повітропідігрівачів, пароперегрівачів і живильних насосів.
Забезпечує безперебійну роботу обладнання котельні. Здійснює запуск, зупинку і перемикання агрегатів, які обслуговує в
схемах теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускається споживачам. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту і готує їх до роботи.
«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (2 – 6 розряди)» (код КП — 7233)
Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж, прочищає каналізаційні мережі та усуває засмічення в них, розкопує канали і котловани, укріплює їх. Конопатить і забиває стики, заливає та зачеканює свинцем, сіркосплавом або цементом розтруби
труб. Виконує слюсарні ремонтні роботи. Навантажує, розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує
роботи за допомогою ручних водовідливних механізмів і пневматичного інструменту. Прочищає каналізаційні мережі гідравлічним методом, усуває засмічення у трубах гнучким валом. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого й газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури усіх типів та іншого обладнання хлорного
господарства. Вимикає і пускає магістральні трубопроводи. Виконує переключання на основних колекторах та каналах. Визначає стан мереж і трубопроводів діагностичними приладами. Керує каналоочисною машиною під час усунення засмічень
каналізаційної мережі. Здійснює керівництво роботами з ліквідації аварій, налагодження і пуску складного обладнання.

Отже, у сфері житлового господарства, як бачимо, працює безліч різних працівників. Також
не слід забувати, що деякі працівники можуть і не
належати безпосередньо до ЖКГ, наприклад,
працівники ліфтового господарства: «Ліфтери»,
«Оператори з диспетчерського обслуговування
ліфтів», «Електромеханіки з ліфтів» та інші. Як
правило, вони працюють в окремих юридичних
суб’єктах як комунальної, так і приватної влас-

ності. Крім того, якщо кваліфікаційні характеристики перших двох з вказаних професії містяться у випуску 87 ДКХП, то остання — у випуску 1 ДКХП. Отож, під час пошуку відповідних
кваліфікаційних характеристик слід користуватися, з-поміж іншого, і КП також.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

У наступному номері ви зможете ознайомитися з особливостями діяльності та професійно-кваліфікаційним складом працівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) —
адже незважаючи на їх схожість з організаціями житлово-комунального господарства,
вони мають свою специфіку та окреме нормативно-правове регулювання
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Як знайти маркетолога
та що від нього очікувати
Сьогодні посада маркетолога є майже на кожному підприємстві, яке активно
займається просуванням і продажем своєї продукції чи послуг — чи-то банк, промисловий холдинг або фірма, яка веде торгівлю морозивом. З розвитком Інтернету та, відповідно, розширенням купівельної аудиторії, маркетолог, який професійно оцінює потреби та вподобання цієї аудиторії й тенденції ринку, став
практично незамінним співробітником. Крім того, так званий інтернет-маркетолог
є дуже затребуваним фахівцем у консалтингових компаніях, які проводять маркетингові дослідження в Інтернеті для своїх клієнтів.

Типи маркетологів
Маркетолог — це фахівець, який займається
аналітикою споживчого ринку і проектує стратегію просування товарів серед покупців. Він
розглядає всі види конкурентної продукції, виділяючи найпопулярніші марки, вивчає їх рекламні проекти й думки споживачів. Також до
завдань маркетолога входить аналітична робота — він підсумовує отриману інформацію і розкладає її на складові грамотного піару. Виходячи з отриманих даних, маркетолог продумує
ходи просування продукції підприємства, на
якому він працює.
Виходячи з настільки великого спектра обов’язків, маркетологів розділили на два типи:
 Аналітичні маркетологи. До їх зобов’язань
входить рутинна робота по збору інформації та
проведення її аналізу. Саме аналітичні маркетологи працюють над вивченням усіх стратегій
конкурентів і динаміки продажів їхньої продукції після початку активної реклами. Потім вони
узагальнюють дані й надають висновки маркетологам іншого типу — так званим креативникам.
 Креативні маркетологи. Отримавши аналітичні дані, вони створюють концепцію, за допомогою якої і будуть просувати продукцію чи
послуги свого підприємства на споживчому ринку. Це не просто план однієї реклами, а стратегія
ребрендингу, популяризації тощо. Креативний
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маркетолог створює нові принципи для просування товару. Водночас, важливо чітко розуміти
різницю між креативним маркетологом та менеджером з реклами — саме маркетолог пропонує
повний список рекомендацій, на підставі яких
менеджер і створює рекламний продукт.

Особистісні якості
та основні завдання
Торгівля — це завжди вкладення великих
матеріальних засобів, а щоб діяльність була
прибутковою, цей процес вимагає певних розрахунків, часто на кілька років вперед. Покладатися на одну лише інтуїцію і ризикувати грошима не стане жоден розсудливий керівник.
Передчуття — це, звичайно, добре, але ще краще, якщо воно буде підкріплено фактами. Саме
за цим і звертаються до маркетологів.
Робота маркетолога чимось схожа на працю
статистика або соціолога — адже саме цифри
становлять основу рутинної діяльності аналітиків ринку. Спочатку це просто спостереження,
потім опитування та анкетування потенційних
клієнтів з метою з’ясування попиту на ту чи
іншу продукцію. Дослідження проводяться з
урахуванням всіх груп населення, оскільки і потреби у всіх різні.
Маркетологи — це люди з певним набором
особистісних якостей. По-перше, тут необхідні
аналітичні здібності. Уміння зібрати факти і
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синтезувати їх, мабуть, і є найважливішим у цій
справі. А для цього необхідно обробити величезну кількість інформації, вивчити досвід минулих років і винести з цього все максимально
корисне.
Друга важлива якість маркетолога — це здатність креативно і нестандартно мислити.
Справжній професіонал може вивчити потреби
населення і, спираючись на отримані знання, запропонувати йому це по-новому. Такі фахівці
завжди цінні. Творчий підхід до роботи допомагає
бути затребуваним навіть при великій конкуренції.
Ентузіазм — третя необхідна якість маркетолога й без вогню в очах у цій професії робити
нічого. Мало проникнути в думки споживачів — потрібно ще й з’ясувати, чому продукція
користується попитом, а при необхідності — запропонувати можливу альтернативу товару.
Щодо конкретних функцій, які мають виконувати такі фахівці, то прямими обов’язками
маркетолога є:
— збір і аналіз даних про вподобання покупців. Даний процес проводиться за допомогою аналізу продажів з торгових точок або ж
шляхом маркетингових досліджень (досить часто
для безпосереднього спілкування зі споживачами наймають інтерв’юерів);
— моніторинг галузі, в якій знаходиться
потрібний товар. Це аналіз переваг і недоліків
аналогічних товарів конкурентних марок;
— просування продукції. Розробка концепції
та рекомендацій, які теоретично зможуть допомогти збільшити обсяги продажів, проведення
ретельного аналізу й викладення результату у
вигляді зручного графіка;
— складання звітів та презентація рекомендацій щодо просування продукції чи послуг
керівництву.
Робота маркетолога дуже багатогранна і цікава — адже окрім складної та кропіткої аналітичної частини, такі фахівці ще отримують масу
адреналіну й можливість проявити свої творчі
здібності.
До додаткових обов’язків маркетолога також можуть належати:
— аудит роздрібних торгових точок (зазвичай, у великих компаніях, які займаються про-
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дажем споживчих товарів);
— написання статей, прес-релізів та їх публікація в профільних засобах масової інформації;
— участь у виставках і конференціях;
— підтримка і розвиток інтернет-сайтів (як
правило, консультативного характеру).

Початок пошуку
Сьогодні вправний маркетолог необхідний
підприємству майже так само, як і хороший бухгалтер. Тому, перш ніж шукати маркетолога,
необхідно визначитися, яким саме функціоналом він буде займатися і які результати від нього
очікує керівництво вашого підприємства.
По-перше, потрібно тверезо оцінити обсяги
роботи та інтенсивність графіка зазначеного
фахівця. Якщо ваша компанія проводить, наприклад, одну акцію в сезон, а в інший час необхідний лише підтримуючий маркетинг, то,
швидше за все, вам підійде фахівець з невеликим досвідом роботи, але, звичайно, з наявністю
профільної освіти й хоча б невеличким багажем професійних тренінгів і семінарів. Перевага у тому, що такий фахівець не буде коштувати
вашому підприємству шалено дорого. Також є й
інша альтернатива: такий співробітник може
працювати за принципом аутстаффінгу і тим самим обслуговувати важливі для вашої компанії
заходи, що проходять за регламентом раз в сезон. Це також є досить вигідним варіантом.
Натомість дорогий маркетолог і, відповідно,
дуже досвідчений, з хорошим послужним списком, потрібен підприємству в разі, якщо відбувається зростання ринку або конкретного напрямку в компанії, є наявною жорстока конкуренція чи постала гостра необхідність в інноваційному маркетингу. Такий фахівець матиме цінність, оскільки знаючи багато речей не з книг, а з
власного досвіду, він зможе з самого початку організувати роботу в правильному напрямі, швидко
налагодити відповідні процеси і надати підлеглим чітку «розкладку» по завданням і пріоритетам.
У будь-якому разі орієнтуватися потрібно насамперед на потреби саме вашого підприємства, проте також слід враховувати й стандартні вимоги до маркетолога, зокрема:
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 Аналітичні здібності. Вони обов’язково знадобляться для проведення аналізу динаміки продажів та їх подальшого прогнозування, управління
рекламним бюджетом й виконання розрахунків
ефективності вкладень, порівняння ряду варіантів
рішень з обранням найкращого, встановлення
пріоритетів для проектів, а також пошуку причинно-наслідкового зв’язку в поведінці клієнтів.
 Професійна компетентність. У вакансії
на посаду маркетолога одразу можна вказати
знання, які будуть необхідні на кожному підприємстві (лише їх рівень залежатиме від індивідуальних потреб), а саме: про сучасні методики маркетингу, способи розвитку стратегій
конкурентоспроможності бренду та товарів
компанії, про техніки й методи продажів, про
основи економіки і фінансів, соціології та психології, про сучасні напрямки дизайну (розуміння естетики).
 Ініціативність. Це складна якість особистості, в якій виявляється ставлення людини до
цілей, змісту, характеру діяльності та прагненням мобілізувати свої морально-вольові зусилля
на досягнення професійно-практичної мети.
Для маркетолога це, насамперед, здатність самостійно формувати завдання і розуміти, як
можна поліпшити бізнес.
 Відповідальність. Зрозуміло, що без цієї
якості не обходиться жодна робота. Маркетолог
повинен вміти управляти рекламним бюджетом
і рентабельністю продукту, а, отже, він повинен
розуміти, що на ньому лежить велика відповідальність за надані ним аналітичні дані та рекомендації щодо реклами.
 Наполегливість і результативність. У діях
маркетолога такі якості просто необхідні — він
повинен бути амбітним в досягненні цілей.
 Креативність. Вона знадобиться маркетологу завжди, аби втілювати нові ідеї й знаходити альтернативи для вирішення як конкретного
завдання, так і для вироблення стратегії просування товару підприємства в цілому.
 Якість спілкування. Зрозуміло, що навряд
чи роботу маркетолога можна буде виконати
без грамотної письмової та усної мови, ефективної міжособистісної комунікації, а подекуди —
й навичок публічних виступів.
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 Гнучкість в роботі. Маркетолог повинен
вміти знаходити різні підходи, бути відкритим
перед новими технологіями і поглядами.
 Саморозвиток і ерудованість. У будь-якій
справі треба постійно вдосконалюватися. Підвищувати компетентність і розширювати кругозір — це те, чим, серед іншого, маркетолог повинен постійно займатися.

Три способи отримати маркетолога
Багато керівників вважають, що «вирощувати» свого маркетолога занадто довго, тому досить часто вдаються до методу «переманювання» фахівця в конкурента-лідера у своїй галузі.
Звичайно, це буде готовий професіонал, який
знає всю специфіку вашого бізнесу, має багатий
і успішний досвід. Але такий «досвідчений маркетолог» може й зашкодити бізнесу. Якщо він
прийшов з компанії конкурента до вас, є велика
ймовірність того, що наступного разу він піде
вже до третього конкурента та розкриє всі секрети вашого підприємства. Окрім того, ваш бізнес
має свою особливу філософію і концепцію — чи
зможе новий співробітник прийняти її, звикнувши до правил попереднього роботодавця, й чи
не почне він ламати вашу усталену і до того ж
непогано працюючу маркетингову систему? Ризиком «неприйняття філософії компанії» також
не варто нехтувати.
Способів знайти маркетолога для свого
підприємства існує декілька, але основними є
три з них, а саме:
1. Знайти стороннього фахівця, який вже
має досвід в аналогічному або схожому бізнесі.
Звісно, наразі мова йде не про кандидатів, яких
вам можуть порекомендувати знайомі, а про самостійний пошук маркетолога шляхом розміщення відповідної вакансії на спеціалізованому
сайті (до речі, варто використовувати не тільки
ресурси, призначені саме для розміщення оголошень про вакансії та резюме кандидатів, а й
фахові сайти, які відвідують потрібні вам спеціалісти, навіть працевлаштовані). Отримавши
відгуки на вакансію, розділіть кандидатів на дві
групи:
а) хто вже добре знайомий з вашим ринком;
б) маркетологи з інших сфер діяльності.
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Після цього вам буде необхідно розставити
пріоритети й зробити вибір: або ви вибираєте
здатну до навчання людину з безліччю позитивних характеристик, або ж ви дуже цінуєте час і
не хочете витрачати, можливо, місяці на навчання нового співробітника (звісно, тим, у кого
є можливість навчити новачка премудростям
нового для нього ринку за кілька тижнів пощастило набагато більше).
2. Перекваліфікувати свого працівника у
маркетолога. Плюсів у цього варіанта дуже багато: людина вже знайома з підприємством і
його продукцією, малоймовірно, що виникнуть
особистісні проблеми в колективі, можливо, деякий час вона зможе суміщати стару і нову посади й реструктуризація відділів таким чином
буде згладжена. Крім того, процес навчання
можна організувати за рахунок курсів перекваліфікації або корпоративних семінарів.
3. «Переманити» співробітника з конкуруючого підприємства. Рішення ефективне,
але, швидше за все, ненадовго. Новому співробітнику потрібно буде запропонувати заробітну
плату мінімум на 20% вище за його попередню.
Разом з цим ви отримуєте цінні знання про те,
як працює інша компанія в даній галузі, як налагоджені відносини зі споживачами, які є слабкі сторони. Для вас це може бути корисною інформацією і в неї дійсно має сенс вкластися, але
знайте, що взявши собі на роботу співробітника
з підприємства-конкурента, ви піддаєте себе ризику, що хтось з працівників може піти і від вас,
бо отримує нерівну з новачком зарплату, та й
цей же новачок, як вже було зазначено вище,
через деякий час, примноживши свої знання,
зможе за таким же сценарієм перейти вже до
третьої конкуруючої компанії за ще вищу заробітну плату.
Підсумовуючи викладене, необхідно підкреслити, що будь-яке починання співробітника не
повинно проходити без відома керівництва,
оскільки всі вихідні дані без правильно заданого
напрямку можуть виявитися марними, тому
сподіватися на рятівний відділ маркетингу, не
уявляючи стратегії підприємства в цілому, не
можна. Отож, ставте правильні й реальні цілі як
перед собою, так і перед новим маркетологом.
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Як краще провести відбір
серед кандидатів
Співбесіда з кандидатом на посаду маркетолога в середніх і великих компаніях, в яких є відділ
персоналу, найчастіше проводиться в два етапи.
Першу співбесіду проводить співробітник відділу
кадрів чи управління персоналом, а на наступному етапі з кандидатом розмовляє безпосередній
керівник маркетолога, який добре уявляє, якими
конкретними навичками повинен володіти його
співробітник для виконання поточних завдань.
У цьому випадку кадровик чи менеджер з персоналу відіграє роль фільтра й пропускає на наступний етап співбесіди лише кандидатів, найбільш
відповідних необхідному профілю. Одна з проблем, яка при цьому виникає, — оцінка професійних якостей кандидата на відповідність вимогам. Багато з маркетологів, які не пройшли
перший етап співбесіди, часто висловлюють
думку, що оцінити професійну компетенцію
може тільки відповідний фахівець, до яких, зрозуміло, ані кадровик, ані менеджер з персоналу
не належать.
Для підвищення якості відбору доцільно використовувати такий інструмент, як тестові
завдання кандидатам — заздалегідь підготовлені кейси. Вони дозволяють оцінити, наскільки маркетолог володіє інструментами, які
йому доведеться використовувати в своїй роботі.
У якості тестового завдання можуть бути використані різні прийоми, наприклад: придумати заголовки для прочитаної щойно статті;
написати легенду для вигаданого продукту —
відразу ж, під час зустрічі; запропонувати ідеї
для сезонного просування або івенти (event
marketing, у перекладі з англ. — маркетинг подій) — варіант домашнього завдання. Бажано
все ж дати кандидату можливість виконати
якесь завдання на місці, можливо наодинці. Не
бійтеся поставити його в незручне становище
або піддати стресу, оскільки хороший маркетолог не боїться емоційного струсу, бо це його
звичний стан.
Як приклади кейсів для кандидатів на вакантну посаду маркетолога можна використати наступні:

№ 21 (129), 1 листопада 2016

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

1. Як Ви визначите при першій зустрічі, чи
перспективний клієнт?
2. Продайте мені цю річ (пропонується будьяка річ, що є під рукою — блокнот, олівець, букет квітів, годинник тощо).
3. Яким чином Ви можете отримати зворотний зв’язок від клієнта?
4. Клієнт роздратований і вимагає зустрічі з
керівником. Ваші дії?
5. З чого Ви почнете роботу на цій посаді?
6. Яким чином Ви зможете отримати знижку
для нашого підприємства на певні товари чи
послуги, які ми використовуємо у своїй діяльності?
Досить багато можна дізнатися й з того, як
людина пише тексти: чи структурно вона мислить і наскільки чітко може викласти свою думку. Керівник практично безпомилково зможе
визначити, наскільки це «його» людина, чи буде
майбутній співробітник вражати своє керівництво швидкістю думки і чи зможе це робити
якісно, логічно і професійно.
Проте найефективнішим методом відбору
кращих кандидатів на посаду маркетолога є
конкурсний відбір, під час якого варто з’ясувати наступні дані:
1. Аналіз маркетингових планів.
Попросіть кандидатів скласти короткий маркетинговий план. У хорошому плані буде і побічний аналіз конкурентів, і опис потреб цільової аудиторії, і можливі способи донесення інформації про продукт. У відмінному ж плані також
додатково будуть вирахувані приблизна вартість проекту.
Аналіз представлених планів, співвіднесення їх з реальним станом справ на ринку дадуть
вам багато інформації про кандидатів. До речі
є ймовірність, що найкращим виявиться план
претендента без великого досвіду і в цьому немає нічого страшного. Справа у тому, що на
багатьох підприємствах панує «вузьке» розуміння маркетингу й досвідчений фахівець,
який прийшов саме з такого підприємства,
може виявитися куди гірше, ніж амбітний випускник вищого навчального закладу, в якого
з досвіду є лише кілька місяців роботи під час
канікул.
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2. Виявлення ставлення до співпраці з менеджерами із збуту.
Попросіть кандидатів на посаду маркетолога
розповісти про те, як вони збираються взаємодіяти з менеджерами із збуту. Професійний
маркетолог розуміє, що з ними потрібно тісно
співпрацювати — за великим рахунком, це
люди, які виконують одне й те саме завдання,
але підходять до нього з різних сторін. І для того,
щоб результат завжди був позитивним, їх взаєморозуміння просто необхідно.
3. Встановлення рівня здатності до змін.
Щоб отримати хорошого маркетолога, вибирайте здобувачів, які готові змінюватися, бо
добре розуміють, що в сфері маркетингу немає
нічого постійного. Весь час з’являються нові
способи просування, комунікацій з клієнтами,
змінюється і ситуація на ринку. У виграші завжди буде фахівець, який завчасно готовий
швидко реагувати на такі зміни, а деякі з них
може навіть і передбачити.
4. Оцінка мислення.
Під час співбесіди професійний кандидат на
посаду маркетолога буде лише відповідати на
запитання та розповідати про свій досвід роботи, але і сам намагатиметься з’ясувати важливі
для його подальшої роботи речі.
Так, «справжній» маркетолог, обов’язково запитає про:
— потенційних клієнтів (їх вікову категорію,
стать, потреби);
— товари чи послуги, які пропонує ваше підприємство (кількість товарних груп, торгові марки);
— цінову політику (цінові категорії, види знижок);
— політику збуту (дилери, канали збуту);
— фінансові можливості для маркетингових
інвестицій;
— минулий досвід маркетингових стратегій (канали комунікації, рекламна політика, піар тощо, а
також отримані вигоди від їх використання);
— товари чи послуги ваших конкурентів.
Майте на увазі, що професійний маркетолог
ніколи не запропонує свого рішення бізнес-завдання до того часу, поки не з’ясує усі вищезазначені деталі.
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Перевірка ефективності
маркетингової діяльності
Якщо ви щойно прийняли на роботу нового
маркетолога внаслідок того, що обсяги продажів продукції чи послуг підприємства є незадовільними й керівництво пов’язувало це саме з
низькою ефективністю діяльності попереднього, то цілком закономірно, що, насамперед, новий фахівець має з’ясувати, у чому ж саме полягали прорахунки його попередника.
Так, загальними висновками за результатами негативної оцінки ефективності маркетингу підприємства можуть бути:
— відсутність планування або контролю маркетингової діяльності;
— низький професійний рівень професіоналізму маркетологів;
— неефективна мотивація відповідних фахівців;
— недостатні витрати на маркетинг;
— відсутність або недостатність врахування
інтересів споживачів;
— низька ефективність інформаційної системи;
— загальне нерозуміння керівництвом важливості та сутності маркетингу.
Здійснення маркетингової діяльності неодмінно супроводжується певними фінансовими
інвестиціями. Саме з позиції ефективності цих
вкладень найчастіше оцінюється ефективність
маркетингу. Підприємство має оцінити прибутковість здійснюваних операцій (щодо певних
категорій споживачів, каналів збуту). Дана інформація дозволить виявити необхідність розширення або скорочення ринків збуту, асортименту, маркетингових дій.
Оцінку ефективності маркетингових витрат
можна оцінювати за допомогою показника норми прибутку на вкладений капітал, який розраховується за формулою:
Нп. в/к = (Чп/Оп) – (Оп/Ск),
де Нп. в/к — норма прибутку на вкладений
капітал;
Чп — чистий прибуток;
Оп — обсяг продажів;

44

Ск — сума капіталовкладень.
У ході розрахунків за даною формулою можна визначити ефективність використання підприємством наявних ресурсів.
Також під час оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства необхідно
оцінити й роботу працівників відділу збуту (торгового персоналу) та ефективність рекламних
заходів.
Так, оцінка ефективності роботи торгового
персоналу може проводитись за наступними
показниками:
— кількість телефонних дзвінків (замовлень)
на одного працівника;
— тривалість одного телефонного контакту;
— отриманий дохід з розрахунку на один дзвінок;
— витрати з розрахунку на один дзвінок;
— витрати на прийом і обслуговування відвідувачів;
— кількість нових покупців за певний період;
— кількість «втрачених» покупців за той же
період;
— витрати на утримання торгового персоналу (у відсотках від обсягу продажів).
Кожен вищевказаний показник можна співвіднести з обсягами продажів, а також визначити динаміку їх розвитку за певний період часу.
Якщо виявиться, що кількість дзвінків зростає,
але не супроводжується одночасним збільшенням обсягу продажів, то слід задуматися над підвищенням професіоналізму менеджерів у сфері
проведення телефонних продажів. Якщо ж кількість дзвінків збільшується і одночасно збільшується кількість «загублених» покупців, можливо, споживачів не влаштовує асортимент або
цінова пропозиція підприємства, умови поставки або оплати. У разі, коли витрати на обслуговування споживачів в довгостроковому періоді
не будуть супроводжуватися зниженням кількості «втрачених» покупців і збільшенням обсягу продажів, то це означатиме, що витрати не
ефективні і варто їх переглянути.
Важливим напрямком оцінки ефективності
маркетингу є оцінка ефективності рекламних
зусиль підприємства. Незважаючи на те, що визначити ефективність рекламних витрат досить

№ 21 (129), 1 листопада 2016

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

проблематично, можна все-таки використовувати деякі показники:
— конкретні кошти, витрачені на рекламу;
— відсоток аудиторії, що звернула увагу, подивилися або яка прочитала більшу частину рекламного звернення;
— думка клієнтів про зміст і ефективності реклами;
— число замовлень, зроблене під впливом рекламного звернення за певний період часу.
Необхідно зважати і на те, що будь-які плани
та виробничі програми будуються на припущеннях про можливі події, а тому схильні до відносно високого ризику. Щоб знизити ризик помилки, маркетологи часто складають план щодо
непередбачених ситуацій. Плани на випадок
форс-мажорних обставин будуються на таких
позиціях: виявлення ключових припущень, визначення рівня ймовірності того, що вони виявляться правильними, ранжування припущень
за важливістю, встановлення ключових факторів, які будуть активізувати план у випадку,
якщо непередбачена ситуація станеться в реальності.
Таким чином, багато маркетологів задаються
питанням, як оцінити ефективність маркетингу,
простіше кажучи, як дізнатися, що витрати на
маркетингові заходи себе окуповують? Вдале
планування системи контролю успішності допоможе підприємству забезпечити досягнення бажаних результатів, а система оцінки, яка буде
надавати своєчасну та зручну для аналізу інформацію, буде важливою для конкурентоспроможності підприємства.

Мотивація маркетолога
І наприкінці не можна залишити поза увагою такий фактор як мотивація маркетологів — адже, щоб професіонали залишалися
працювати саме на вашому підприємстві, їх,
як і будь-яких інших працівників, необхідно
стимулювати до цього за допомогою певних
чинників.
Такими мотивуючими факторами для маркетологів можуть бути:
 Регулярні публікації. Публікація результатів маркетингових досліджень у різноманітних
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буклетах, брошурах, статтях у періодичних засобах масової інформації є потужним стимулом
для підвищення задоволеності маркетологів
своєю роботою. Такий метод мотивації найбільш ефективний для маркетологів, які займаються збором інформації, її обробкою та аналітичним аналізом. Публікації підкреслює цінність результатів роботи та їх важливість для
прийняття управлінських рішень.
 Проведення виставок. Робота маркетолога часто невіддільна від мистецтва. Створення
нових форм, нових поєднань елементів в авторському дизайні вимагає наявності таланту. Тому
періодичні виставки підприємства (наприклад,
презентацій товарів чи послуг тощо) здатні не
тільки ефективно мотивувати маркетологів на
розробку нових стратегій, але й стати хорошим
інформаційним приводом для рекламування
продукції.
 Надання доступу до спеціальної літератури. Успіх на ринку для підприємства багато в
чому залежить від використання сучасних маркетингових методів. Відповідно, вивчення сучасної спеціалізованої літератури є для професійного маркетолога необхідністю. Крім того, це
добре мотивує працівників, які з великим бажанням пробують застосовувати нові підходи
маркетингу. Разом з тим подібна література, в
тому числі й періодична, коштує досить дорого,
а тому свого маркетолога обов’язково потрібно
забезпечити відповідними новинками (наприклад, оформити передплату на відповідне фахове видання).
 Підвищення кваліфікації. Крім самоосвіти
за допомогою літератури, маркетологи потребують і професійного зростання шляхом відвідування спеціалізованих семінарів та тренінгів, а
також спілкування з колегами в рамках відповідних конференцій. Оплата підприємством подібних заходів стає як ефективним методом мотивації маркетологів, так і способом підвищення
їх кваліфікації, що є вигідним для роботодавця.
 Надання творчої свободи. Незважаючи на
те, що діяльність маркетологів, як і робота інших фахівців, досить формалізована, хороших
результатів можна досягти, якщо їм дається
певна свобода у виборі методів маркетингу.
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Можливість самостійного вирішення поточних
питань потрібна для підвищення мотивації маркетологів.
 Фінансова мотивація. Покращення і нововведення відділу маркетингу можуть мати значний вплив на ефективність роботи підприємства і на досягнення успіху, в тому числі й фінансового. Тому певні додаткові фінансові
заохочення (понад їх посадовий оклад) для маркетологів є невід’ємною частиною методів їх
мотивації.
Наразі маркетинг стає перспективною і затребуваною спеціальністю. Розуміння того, що
знання потрібного товару в рази збільшує прибуток, змушує керівників набирати в свій штат
тих, хто на цьому розуміється. Зараз існують
цілі маркетингові корпорації, куди можна звер-

нутися за допомогою. Однак все ж набагато вигідніше і зручніше утримувати відповідних фахівців на власному підприємстві.
Знайти співробітника, який зможе працювати над підвищенням продажів вашого бізнесу не
складно, натомість надзвичайно важко знайти
фахівця, який зможе це зробити ефективно і з
вигодою для підприємства. Адже розподілити
рекламний бюджет — справа не хитра і впоратися з цим завданням здатний будь-який працівник. А от професійний маркетолог змусить кожну копійку маркетингового бюджету працювати
на збільшення продажів вашого підприємства.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

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

Чи може роботодавець відмовити працівникові у розподілі щорічної
основної відпустки стандартної тривалості (24 календарних дні) на частини?

Так, може.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) щорічну відпустку на
прохання працівника може бути розділено на
частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме
не менше 14 календарних днів (при цьому
така частина відпустки не обов’язково має бути
її першою частиною).
Отже, ініціювати поділ щорічної відпустки на
частини може лише працівник, натомість як роботодавець не вправі вимагати від працівника
взяти належну йому відпустку частинами — законодавство дозволяє поділ щорічних відпусток
лише на прохання та в інтересах працівника.
Водночас, вищезазначеною нормою передбачено лише можливість поділу щорічної відпустки на частини, а не обов’язок роботодавця розділити її на частини, як того бажає працівник.

Таким чином, оскільки остаточне рішення
щодо надання працівнику відпустки приймає
роботодавець, з метою недопущення втрат робочого часу та враховуючи виробничі обставини,
він може і не погодитися розділити відпустку саме
так, як того бажає працівник, й запропонувати
свої умови розподілу щорічної відпустки, або ж і
взагалі відмовити у поділі відпустки на частини (й
така відмова не буде порушенням трудових прав
працівника чи норм законодавства про працю).
Якщо ж Ви все таки вирішите задовольнити
бажання працівника і поділити його щорічну
відпустку на частини, не забудьте, що невикористану частину щорічної відпустки має бути
надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка
(ч. 2 ст. 12 Закону № 504). Виплата середнього
заробітку за частину відпустки проводиться за
загальним правилом — за три дні до її початку.

Працівника було мобілізовано майже два роки тому й хоча він вже давно мав
би повернутися, наразі жодної інформації про його місцеперебування не має
(зв’язку з ним нема, родичів також). Аби виключити найгірше, хочемо дізнатися,
чи зобов’язані були б нам повідомити про загибель нашого працівника?
Ні, не зобов’язані.
Облік особового складу в Збройних Силах
України ведеться згідно з Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства
оборони України від 26 травня 2014 р. № 333.
Згідно з цією Інструкцією, надання жодної інформації роботодавцю про його працівників, які є військовослужбовцями Збройних
Сил України, зокрема, щодо їх загибелі, перебування в полоні чи зникнення безвісти,
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не передбачено — про це повідомляються
лише члени сім’ї і родичі військовослужбовця
через районні (об’єднані, міські) військові комісаріати.
Така ж думка була викладена й у листі Міністерства оборони України від 24 червня 2016 р.
№ 116/9/5/78-16.
За вказаних Вами обставин найбільш доцільним видається надіслати запит до відповідного
військового комісаріату, оскільки без нього Вас
про долю працівника не повідомлять.
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Виявили, що у листку непрацездатності працівника у назві нашого
підприємства допущено помилку — що робити за таких обставин?
Повернути працівникові, аби цю помилку
виправили у тому закладі, який видав лікарняний.
Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я
України (далі — МОЗ) від 13 листопада 2001 р.
№ 455, порядок заповнення листка непрацездатності — Інструкцією про порядок заповнення
листка непрацездатності, затвердженою спільним наказом МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Так, відповідно до п. 4.5. Інструкції № 532, у
разі помилок у тексті листка непрацездатності
здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу

охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». Таким чином, якщо на підприємстві
буде виявлено помилки в лікарняному (як у Вашому випадку в назві підприємства чи, наприклад, прізвищі працівника тощо), то комісія
(уповноважений) із соціального страхування
підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків
непрацездатності застрахованій особі для внесення установами охорони здоров’я, якими
вони були видані, відповідних виправлень (або
доповнень — адже цілком можливо, що деякі
дані взагалі випадково не внесено). І лише
після внесення належних виправлень комісія
із соціального страхування має приймати рішення щодо призначення допомоги з тимчасової непрацездатності за такими листками непрацездатності.
До речі, про всяк випадок пам’ятайте, що згідно з абз. 2 п. 4. 5. Інструкції № 532 на бланку
листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (за наявності вже трьох і
більше виправлень має бути видано дублікат лікарняного).

Яку ще інформацію, окрім трудових функцій та розміру заробітної плати,
має бути обов’язково надано новому працівникові та хто це має робити —
директор чи співробітники відділу кадрів?
Зобов’язання роботодавця щодо необхідності проінструктувати працівника з приводу
умов його роботи, визначені у ст. 29 Кодексу
законів про працю України.
Так, згідно з вказаною правовою нормою, до
початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
— роз’яснити працівникові його права і обов’язки (це можна зробити також ознайомивши
працівника з відповідною посадовою чи робочою інструкцією) та проінформувати під підпис
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про умови праці, наявність на робочому місці,
де він буде працювати, небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто, та
можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його
права на пільги і компенсації за роботу в таких
умовах відповідно до чинного законодавства
і колективного договору (зазвичай, ці роз’яснення надає працівникові не директор чи інспектор з кадрів, а його безпосередній керівник — наприклад, начальник відділу, в якому
буде працювати новоприйнятий працівник);
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— ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором (а це, як правило, входить до
обов’язків співробітників відділу кадрів);
— проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони (зрозуміло, що проведення
такого інструктажу — прямий обов’язок начальника відділу чи інженера з охорони праці).
Також нагадаємо, що кожному новому працівникові має бути присвоєно табельний номер,
оформлено особову картку (її типова форма П-2

затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України і Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656),
та, за потреби, сформовано особову справу (до
неї вносять документи, що подає або заповнює
працівник, влаштовуючись на роботу (заява про
прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом
на роботу тощо). І найголовніше — щоб вже бухгалтер не забув внести відомості про прийнятого працівника до розрахункової відомості нарахування заробітної плати.

Відповідно до п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України, працівника
може бути звільнено за ініціативою роботодавця за прогул без
поважних причин. А що саме слід вважати поважними причинами?

У законодавстві не міститься якого-небудь
загального переліку поважних причин відсутності працівника на роботі, тому це питання вирішується безпосередньо роботодавцем у кожному окремому випадку, виходячи з
конкретної ситуації.
Сподіваємося, навряд чи хтось звільнить працівника за прогул, якщо, наприклад, його не
було на роботі у першій половині дня, тому що
він відвозив вагітну дружину до пологового будинку чи їздив по аптеках у пошуках рідкісних
лікарських препаратів для своєї матері, в якої
несподівано різко погіршився стан здоров’я.
Якщо ж таке рішення все ж спаде на думку, то
знайте, що суд при розгляді спору про звільнення здійснюватиме оцінку причин, як поважних
чи ні, на підставі конкретних обставин справи і
враховуючи будь-які докази із передбачених положеннями ст. 57 Цивільного процесуального
кодексу України. За таких умов, як свідчить судова практика та й здоровий глузд, наявність поважних причин буде визнана, зокрема, у разі:
— доведеної непрацездатності працівника,
яка може підтверджуватися не лише листком непрацездатності чи довідкою медичної установи,
а й показаннями свідків та іншими доказами;
— невиходу працівника на роботу у зв’язку
з його незаконним переведенням (наприклад,
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якщо ця робота протипоказана працівникові за
станом здоров’я);
— виклику працівника до правоохоронних органів, прокуратури, суду чи інших державних
органів, за умови наявності відповідного виправдувального документа (наприклад, судова
повістка);
— неможливості дістатися до роботи через
непередбачувані обставини, що не залежать від
працівника (скажімо, раптового скасування рейсу за відсутності альтернативного виду транспорту, аварій, стихійного лиха);
— використання працівником днів відпочинку у випадку, коли роботодавець усупереч вимогам законодавства відмовив у їхньому наданні, а час використання працівником таких днів
не залежав від волі роботодавця (наприклад,
згідно зі ст. 124 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівникам-донорам безпосередньо після кожного дня здавання крові для
переливання надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку);
— самовільного виходу працівника у відпустку, коли він мав право на її отримання в чітко
обумовлений період (зокрема, право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням), подав
відповідну заяву роботодавцеві та документи,
що підтверджують необхідність надання такої
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відпустки (скажімо, виклик навчального закладу), а роботодавець незаконно відмовив у її наданні;
— наявності причин сімейного чи побутового
характеру, за умови, що вихід працівника на роботу міг би завдати йому чи іншим особам шкоду,
значно більшу від тієї, яка заподіяна роботодавцеві невиходом працівника на роботу (наприклад, якщо працівник був відсутній через те, що
надавав допомогу особам, які постраждали від
нещасного випадку).
Натомість, якщо знову ж таки звернутися до
судової практики, можна скласти й аналогічний
перелік умов, за яких роботодавець може сміливо кваліфікувати відсутність працівника на роботі як прогул без поважних причин. Зокрема,
проаналізувавши п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9, можна стверджувати, що прогулом без поважних причин, зокрема, вважатиметься:
— невиконання працівником встановленого
положеннями ч. 1 ст. 38 КЗпП обов’язку письмового попередження роботодавця про звільнення
за власним бажанням;
— залишення працівником роботи до закінчення двотижневого строку з моменту подання заяви
про звільнення за власним бажанням (за відсутності обставин, що зумовлюють неможливість
продовжувати роботу — адже, наприклад, у разі
переїзду працівника на нове місце проживання
роботодавець повинен розірвати з ним трудовий
договір у строк, про який просить працівник);
— невихід працівника на роботу без поважних причин до закінчення строку трудового до-

говору (за відсутності права на його дострокове
розірвання);
— самовільне використання працівником без
погодження з роботодавцем днів відгулів або
чергової відпустки (але зверніть увагу, що у разі,
коли вихід у відпустку було погоджено у графіку
відпусток із зазначенням конкретних дат початку та тривалості відпусток, а тим більше, якщо
працівник ще й вчасно написав відповідну заяву, але роботодавець не видав наказу про відпустку, то навряд чи суд визнає звільнення працівника за прогул правомірним).
Водночас пам’ятайте, що не може кваліфікуватися як прогул відмова працівника від
виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором, або ухилення від діяльності, яка безпосередньо не пов’язана з трудовими обов’язками працівника — наприклад, неявка на громадські заходи на кшталт «суботників». Також
слід звернути увагу, що не може бути звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП працівник, який відмовився від переведення на більш легку роботу,
якої він, відповідно до медичного висновку, вимагатиме за станом здоров’я — у такому випадку роботодавець (за наявності всіх необхідних
умов) може розірвати трудовий договір за п. 2
ст. 40 КЗпП на підставі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи.
Отже, як бачите, існує безліч випадків, які
вельми віддалено нагадують прогул, тому все ж
не варто поспішати зі звільненням працівника
за цією підставою, поки не з’ясуються усі обставини справи.

Чи потрібно надсилати повідомлення до органів Державної фіскальної служби
у разі, якщо на працівника покладено обов’язок виконання роботи за іншою
посадою на умовах суміщення?
Ні, не потрібно.
У ст. 105 Кодексу законів про працю України
визначено, що працівникам, які виконують на
тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову роботу за ін-
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шою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення
від своєї основної роботи, провадиться доплата
за суміщення професій (посад) або виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій (посад)
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або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
Отже, для працівників, які виконують на тому
ж підприємстві, в установі, організації поряд зі
своєю основною роботою додаткову роботу за
іншою професією (посадою), це є основним місцем роботи.
Водночас, порядок повідомлення Державної
фіскальної служби України (далі — ДФС) та її
територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.
№ 413, де вказано, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власни-

ком підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС
за місцем обліку їх як платника єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за формою згідно з додатком до
згаданої Постанови до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Враховуючи зазначене, підприємство не має
подавати повідомлення про прийняття на
роботу працівника, який без звільнення від
своєї основної роботи виконує на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою
додаткову роботу за іншою професією (посадою).

За яких умов працівник вправі відкликати свою заяву про звільнення
за власним бажанням?
За будь-яких, окрім випадку, коли на його
місце запрошено іншого працівника, якому
відповідно до законодавства не може бути
відмовлено в укладенні трудового договору.
Працівник вправі відкликати свою заяву про
звільнення до закінчення двотижневого строку
попередження про свій намір розірвати трудовий договір. Це випливає з ч. 2 ст. 38 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), де
вказано, що якщо працівник після закінчення
строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового
договору, роботодавець не вправі звільнити
його за поданою раніше заявою (щоправда,
окрім вищезгаданого випадку, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору — наприклад,
працівникові, який запрошений на роботу в порядку переведення з іншого підприємства). Тобто, навіть коли відповідно до наказу роботодавця про звільнення працівника в останній день
його роботи з ним був проведений розрахунок і
видана належним чином трудова книжка, але
наступного дня працівник знову вийшов на роботу і наполягає на скасуванні наказу про звіль-
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нення, роботодавець повинен скасувати цей наказ та анулювати належним чином запис про
звільнення в трудовій книжці, оскільки працівник фактично не залишив роботи.
Також є можливою ситуація, коли працівник у
своїй заяві про звільнення вказує бажану дату
звільнення, відмінну від передбаченої законом в
більшу сторону — наприклад, попереджає роботодавця про своє звільнення не за два тижні, а за
місяць. За таких обставин його право на відкликання заяви знову ж таки зберігатиметься до фактичного припинення трудових відносин — тобто
не протягом двох тижнів, а упродовж місяця.
Але зверніть увагу, що у разі звільнення за
угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), яке відбувається
лише за взаємним бажанням і працівника, і роботодавця припинити свої трудові відносини,
відмовитися від такої угоди в односторонньому
порядку буде вже не можливо — тобто якщо
Ваш працівник передумав і хоче залишитися на
роботі, натомість як роботодавця влаштовує
прийняте рішення і він не хоче його змінювати,
то звільнення буде правомірним і, на відміну від
випадків звільнення працівника за його власним бажанням, останній не вправі вимагати
його залишення на роботі.
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Жовтень-2016

Важливі дати листопада

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 — День народження Європейського союзу (саме цього дня у 1993 році набув
чинності Маастрихтський договір, на підставі якого й було засновано ЄС).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента України
від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
5 — Всесвітній день чоловіків — це свято не таке популярне, як аналогічний жіночий день і багато хто про його існування взагалі не знає, але воно є й відзначається
в першу суботу останнього осіннього місяця. Отож, не забудьте привітати своїх чоловіків, аби вони полишили свої буденні справи й відчули тепло та затишок родини.
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від 15 липня
1993 р. № 257/93).
6 — День працівника соціальної сфери України (щорічно відзначається у першу
неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 13 квітня 1999 р.
№ 374/99)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2016 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172).
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом Президента
України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
(встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011).
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітньої
конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної
молоді (ВФДМ);
— Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада).
Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати і користуватися тільки предметами та послугами тих, хто береже ваше здоров’я та кошти, надаючи продукцію
тільки гідної якості.
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— День морської піхоти (встановлено Указом Президента України від 31 березня 2014 р. № 352/2014);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995 році з
метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента (встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого
дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився з приходом зими, яка приходить до нас, як правило, саме цього дня, тому проблем з визначенням дати народження цієї чудової особистості не виникло.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від 9 грудня 2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003).
20 — День працівників сільського господарства (щорічно відзначається у третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 7 жовтня 1993 р. № 428/93)).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України від
13 листопада 2014 р. № 872/2014).
25 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню п’ятницю
листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою сприяння
формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
26 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту суботу
листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада 1998 р.
№ 1310/98).
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від 26.05.2010 р.

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

