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Суміщення та сумісництво:
розглядаємо деталі
Як відомо, у вітчизняному трудовому законодавстві для роботодавця розроблено
чимало легітимних варіантів щодо оформлення та працевлаштування працівників у
режимі суміщення професій (посад) та сумісництва. Досить часто роботодавці пропонують своїм працівникам виконувати, окрім їхньої власної, ще й іншу певну роботу на засадах суміщення професій (посад), або залучають сумісника. Використання
цього правового засобу дозволяє економити фінансові та матеріальні ресурси для
обладнання додаткових робочих місць, підвищення кваліфікації працівників шляхом
опанування ними нових професій, використання новітніх технологій тощо. Під час
суміщення на підприємстві вирішуються дві важливі проблеми: зменшується кількість необхідних працівників, що, звісно, вигідно для роботодавця, а у співробітників
підприємства у такий спосіб збільшується заробіток. Але на практиці дуже часто
плутають суміщення та сумісництво. З’ясуйте, у чому ж полягає відмінність між цими
поняттями, які правові норми регулюють такі режими виконання роботи, яким чином
кадровикові скласти відповідні накази та що в них слід зазначити, чи варто робити
якісь записи до трудових книжок, а також як оплачувати роботу за суміщенням і
сумісництвом та як бути з відпусткою.

Правові підстави
Трудове законодавство містить достатньо вичерпний перелік правових норм, що врегульовують порядок виконання роботи за суміщенням
та сумісництвом. Звісно, основним правовим документом у цих питаннях є Кодекс законів про
працю України (далі — КЗпП), а також деякі
підзаконні акти, зокрема, Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.
№ 43 (далі — Положення № 43).
Що ж мається на увазі під цими поняттями?
Згідно з п. 1 Положення № 43 сумісництвом
вважається виконання працівником, крім
своєї основної, іншої регулярної оплачуваної
роботи на умовах трудового договору у віль-
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ний від основної роботи час на тому самому
або іншому підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство). Загальновідомо,
що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному або
одночасно на декількох підприємствах, якщо
інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін — про це
йдеться у ч. 2 ст. 21 КЗпП. Сумісник оформлюється на роботу так само, як і працівник за
основним місцем роботи. Однак, при прийнятті
на роботу такий працівник не надає оригінал
трудової книжки, але має надати кадровикові
довідку про роботу з основного місця роботи чи
завірену копію трудової книжки. Окрім цього,
варто нагадати, що сумісництво може бути зовнішнє — коли основне місце роботи працівника на іншому підприємстві, та внутрішнє —
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коли працівник оформлений і на основну роботу, і на роботу за сумісництвом на одному й
тому ж підприємстві.
Що ж до суміщення професій (посад), то вітчизняне трудове законодавство не має його
точного визначення. Утім, у деяких нормативно-правових актах є як прямі, так і опосередковані вказівки на використання такої форми
зайнятості. Окрім вищезгаданої норми ч. 2 ст. 21
КЗпП слід звернути увагу на ст. 105 КЗпП, в
якій йдеться про те, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, поряд зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткову роботу за іншою 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.
Окремо зазначимо, що вітчизняна нормативноправова база у сфері праці містить чимало
норм ще радянського періоду. Що характерно,
ці норми на сьогодні мають найбільш повне
тлумачення даного поняття. Так, відповідно до
постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і
умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145)
та виданої Держкомпраці, Мінфіном СРСР і
ВЦРПС щодо застосування цієї постанови Інструкції від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ (далі —
Інструкція № 53), можна дійти висновку, що
суміщення — це виконання працівником
на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою
професією (посадою). У Постанові № 1145
вказується, що суміщення професій (посад)
допускається за згодою працівника протягом
встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно
вигідно і не призводить до погіршення якості
продукції, виконуваних робіт, обслуговування
населення. Отже, суміщення професій (посад)
допускається в тих випадках, коли працівник
має достатню кваліфікацію для забезпечення
якісного виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи за іншою професією

№ 22 (130), 15 листопада 2016

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

(посадою) у робочий час при його незмінній
тривалості.
Роботодавцеві варто пам’ятати, що головною
передумовою суміщення професій (посад) є наявність вакансії професії (посади), яка суміщається,
у штатному розписі. Відсутність вакансій (штатних одиниць) означатиме, що немає ні відповідних тарифних ставок, ні посадових окладів, у
зв’язку з чим неможливо встановити працівникові доплату за суміщення професій (посад).
У чому ж відмінності в умовах роботи при сумісництві та суміщенні? Так, при внутрішньому
сумісництві робота виконується сумісником на
тому самому підприємстві, де і основна робота,
а при зовнішньому сумісництві — на іншому
підприємстві. Тоді як під час суміщення професій (посад) робота завжди виконується на тому
самому підприємстві, яке є основним місцем роботи працівника.
Але найголовнішою відмінністю суміщення від сумісництва є час виконання роботи: за
сумісництвом працівник виконує роботу у
вільний від основної роботи час, а за суміщенням професій (посад) — у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи.
Зверніть увагу, що якщо чинне законодавство не містить жодних заборон щодо роботи за
суміщенням для будь-яких категорій працівників, то певні обмежень щодо роботи за сумісництвом існують. Зокрема, згідно з Положенням
№ 43 та постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 не можуть
працювати за сумісництвом керівники державних підприємств та їхні заступники, керівники
структурних підрозділів та їхні заступники (за
винятком наукової, викладацької, медичної та
творчої діяльностей). Також деякі роботодавці
встановлюють обмеження для сумісників колективним договором чи угодою сторін. Наприклад, при укладенні колективного договору
сторони можуть обговорити заборону на роботу за сумісництвом щодо всіх або певної частини працівників. Однак тут варто зважати на
ст. 16 КЗпП, де вказано, що умови колективного
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договору, які погіршують порівняно з чинним
законодавством становище працівників, є недійсними.

Оформлення трудових відносин
за сумісництвом
Що ж робити роботодавцю, якщо у нього
з’явилася потреба оформити сумісника чи доручити роботу за суміщенням своєму працівникові? Щодо працівника-сумісника, то згідно з правилами чинного законодавства при прийнятті
на роботу з ним обов’язково має бути укладено
трудовий договір. Це стосується й випадків, коли

такий працівник стає сумісником на тому ж
підприємстві, де знаходиться його основне місце
роботи. Процедура укладення трудового договору із сумісником така сама, що й зі «звичайним»
працівником. Відмінності можемо побачити в
заяві, яку пише такий працівник-сумісник та у
наказі про прийняття на роботу. Так, в заяві
обов’язково слід вказати: «Прошу прийняти мене
на роботу за сумісництвом…». Відповідно видається наказ роботодавця про прийняття працівника на роботу за сумісництвом (Зразок 1).
Зауважимо також, що робота за сумісництвом
відображається в табелі обліку робочого часу.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО»
НАКАЗ
10.11.2016 р.

м. Київ

№ 123-п

Про прийняття на роботу
за сумісництвом
ПРИЙНЯТИ:
КОЛОСКОВА Олега Андрійовича на роботу за сумісництвом бухгалтером з 14 листопада
2016 р., встановивши йому робочий день з 14:00 до 18:00 з посадовим окладом 2 400 грн.
Підстава: заява Колоскова О. А. від 10.11.2016 р..
Директор

Давиденко

П. С. Давиденко

З наказом ознайомлений:
14.11.2016 р.

Колосков

О. А. Колосков

Згідно зі ст. 23 КЗпП, трудовий договір для
сумісника може бути укладено на:
— невизначений термін (безстроковий);
— певний термін, встановлений угодою сторін;
— час виконання певної роботи.
У наказі вказується посада працівника та умови оплати праці. Зверніть увагу, якщо наказ роботодавця про прийняття працівника на роботу
за сумісництвом не були оформлені, але він фактично приступив до виконання обов’язків за сумісництвом, то такий трудовий договір вважається укладеним.

6

Досить часто трапляються випадки, коли роботодавець перешкоджає оформленню роботи
працівника за сумісництвом, наприклад, не підписуючи документ з підтвердженням даних про
роботу працівника на певній посаді. Мова йде в
першу чергу про зовнішнє сумісництво. Проте
чинним трудовим законодавством не встановлено отримання згоди роботодавця за основним
місцем роботи працівника. Більше того, виконання роботи за сумісництвом відбувається поза
часом основної роботи. Однак для працівників
державних підприємств, як вказує Положення

№ 22 (130), 15 листопада 2016

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

№ 43, тривалість такої роботи не може перевищувати 4-х годин на день та повного робочого
дня у вихідний. А загальна тривалість роботи
такого сумісника протягом одного місяця не
може перевищувати половини місячної норми
робочого часу.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Щодо оплати праці означених категорій працівників зазначимо, що як і решта працівників,
вони мають аналогічні права відповідно до чинного законодавства. Те саме стосується й щорічних відпусток. Певні відмінності щодо цього наведено в Таблиці.
Таблиця

Сумісництво
Суміщення професій (посад)
Сумісники одержують заробітну плату за фактично виконану Встановлюється доплата за суміщення, розмір якої визнароботу (ст. 102 КЗпП).
чається на умовах, передбачених у колективному договорі
(ст. 105 КЗпП).
Сумісники мають право на відпустки так само, як і основні
Відпустки надаються тільки за посадою, яку обіймає працівпрацівники. Відпустка надається тривалістю, передбаченою
ник. Суміщення ніяк не впливає на тривалість відпусток (не
для посади, за якою працівник працює за сумісництвом. Що- передбачено надання додаткових відпусток або відпусток
річна відпустка надається одночасно з відпусткою за оснобільшої тривалості).
вним місцем роботи.

Зауважимо, що оплата праці відбувається за
фактично виконаний обсяг робіт, який відображається в документах первинної бухгалтерської
звітності. Так, за погодинної оплати праці ведуться табелі обліку використання робочого
часу, а у разі, якщо мова йде про результат роботи — використовуються первинні документи
щодо обліку виробництва. Якщо для працівника-сумісника встановлено погодинну оплату
праці та відповідні нормативні завдання на
основі технічно обґрунтованих норм, то оплата
відбувається за фактично виконаний обсяг робіт по кінцевому результату.
При розрахунку заробітної плати слід враховувати, що заробітна плата за сумісництвом не
включається в розрахунок середньої заробітної
плати за основним місцем роботи, за винятком
працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством. Натомість доплата за суміщення професій (посад) включається до розрахунку середньої
заробітної плати в повному обсязі. Як правило,
розміри доплат за суміщення професій (посад)
оформлюються відповідним наказом роботодавця (п. 3 Інструкції № 53) і встановлюються на
умовах, передбачених у колективному договорі
(ст. 105 КЗпП). У наказі, в обов’язковому порядку, вказують назву професії (посади), за якою
відбувається суміщення, та розмір доплати. Безпосередні доплати за суміщення професій (посад) можуть встановлюватися працівникові ра-
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зом з винагородами за професійну майстерність
і високу кваліфікацію (п. 5 Інструкції № 53).
Окрім цього, для працівників бюджетної сфери розмір доплати за суміщення встановлено
пп. «а» пп. 3 п. 3 постанови 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. Він має бути не більше 50% посадового
окладу (тарифної ставки) відсутнього працівника або за вакантною посадою чи у відповідному
процентному відношенні до окладу за основною
посадою. Така доплата може також бути розподілена між кількома працівниками залежно від
обсягу виконуваних робіт за суміщуваною посадою.
Щодо оподаткування праці таких категорій
працівників (як для сумісників, так і для режиму
суміщення професій) зазначимо, що їхні доходи
оподатковуються податком з доходів фізичних
осіб на загальних підставах. Це ж саме правило
стосується й питання про нарахування страхових внесків.

Трудові книжки
Кадровиків може цікавити питання, як бути з
такими працівниками в контексті ведення трудових книжок та відповідних записів у них? Відразу
зауважимо, що при зовнішньому сумісництві
трудова книжка працівника зберігається на
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підприємстві за його основним місцем роботи,
як і при внутрішньому сумісництві — на тому
самому підприємстві. Пред’явлення трудової
книжки при влаштуванні на роботу за сумісництвом законодавством не передбачено. Оскільки трудова книжка зберігається за місцем
основної роботи працівника протягом усього періоду його роботи на вказаному підприємстві й
видається лише під час звільнення працівника,
то її видача працівникові в період роботи неможлива. Однак, якщо працівник хоче при влаштуванні на роботу за сумісництвом пред’явити
свою трудову книжку, в яку, наприклад, внесено
записи про його кваліфікацію чи трудові досягнення, роботодавець за основним місцем роботи
на вимогу працівника зобов’язаний видати йому
завірену виписку з трудової книжки згідно з
п. 2.7. Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, далі — Інструкція № 58). Нагадаємо, що за
порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках й іншу відповідальність.
Про це йдеться у п. 4 постанови КМУ «Про трудо-

ві книжки працівників» від 27 квітня 1993 р.
№ 301.
Це стосується й режиму суміщення професій
(посад). Також зауважимо, що за бажанням працівника-сумісника йому можуть зробити відповідний запис про роботу за сумісництвом, але за
основним місцем роботи на підставі довідки,
тоді як у разі суміщення запис до трудової книжки не вноситься.

Суміщення та тимчасове
заступництво
Згідно з п. 4 Постанови № 1145 угода про суміщення професій (посад) може укладатися з
працівником на визначений строк або без його
зазначення. Доручення додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) і виконання
обов’язків відсутнього працівника та розмір доплати за таку роботу обов’язково мають бути
погоджені з працівником. Виконувати обов’язки
за суміщуваною професією (посадою) можуть
один або кілька працівників. Інструкцією № 53
передбачено, що угода про суміщення оформлюється наказом (Зразок 2), необхідність видання якого обумовлена тим, що саме він є підставою для встановлення доплати за виконання
додаткової роботи, що прямо передбачено ст. 105
КЗпП.
Зразок 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІРІУС»
НАКАЗ
17.11.2016 р.

м. Харків

№ 111-п

Про суміщення посад
НАКАЗУЮ:
МАЗУРЕНКО Вікторії Іванівні, бухгалтеру, доручити за її згодою, виконання поряд з її основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи на умовах суміщення
з доплатою 50% за вакантною посадою консультанта з економічних питань з 21 листопада
2016 р..
Підстави: 1. Доповідна записка заступника директора Коваля С. Г. від 15.11.2016 р..
2. Заява Мазуренко В. І. від 17.11.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
17.11.2016 р.
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Чинним трудовим законодавством встановлено, що за працівниками, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці і які суміщають професії (посади) й виконують свою
основну роботу в повному обсязі, зберігаються
встановлені законодавством пільги (додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого
дня, безоплатна видача молока та лікувальнопрофілактичного харчування тощо) незалежно
від того, чи встановлено такі пільги для професії (посади), яку вони суміщають. Працівникам, яким зазначені пільги не передбачені законодавством за основною роботою, але передбачені за професією (посадою), за якою
відбувається суміщення, надаються такі пільги
тільки за ті робочі дні, в які працівник працював за суміщенням не менше половини робочого дня. Зазначимо, що доручати працівникові роботу за суміщуваною професією (посадою)
слід з урахуванням, зокрема, ч. 3 ст. 22 КЗпП,
де передбачено, що законодавством можуть
встановлюватися вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника. Окрім цього,
слід згадати ст. 251 КЗпП, згідно з якою вста-
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новлено, що роботодавці вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи родичів
на підприємстві.
Певним різновидом типового суміщення є
тимчасове заступництво, яке передбачає виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи. У той же час слід чітко відрізняти тимчасове заступництво від тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою. Як
правило, тимчасове заступництво (заміщення) — це виконання працівником, окрім своєї
основної роботи, обумовленої трудовим договором, обов’язків тимчасово відсутнього
працівника. Порядок оформлення і оплати
праці тимчасових заступників регулюється
роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового
заступництва» від 29 грудня 1965 р. № 30/39.
Кадровик має розробити і видати наказ про заступництво, яке допускається лише за згодою
працівника (Зразок 3). У табелі обліку робочого
часу тимчасове замісництво не позначається,
бо відбувається в межах робочого дня.
Зразок 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСТРА»
НАКАЗ
22.11.2016 р.

м. Харків

№ 99-п

Про тимчасове заступництво
НАКАЗУЮ:
1. Призначити КРАВЧЕНКО Ірину Кирилівну, менеджера із збуту, виконуючою обов’язки
начальника відділу збуту з 23 листопада 2016 року на час тимчасової відсутності начальника
відділу збуту Мухи Олени Олександрівни.
2. Виплатити Кравченко І. К. за виконання обов’язків начальника відділу збуту різницю між
її посадовим окладом менеджера із збуту та посадовим окладом Мухи О. О. (без персональної надбавки).
Підстава: доповідна записка начальника відділу збуту Мухи О. О. від 17.11.2016 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
22.11.2016 р.
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Чумаков

П. С. Чумаков

Кравченко

І. К. Кравченко
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Припинення
трудових відносин
Виконання роботи за сумісництвом припиняється шляхом видання наказу про звільнення,
а за суміщенням — наказу про скасування суміщення посад (Зразок 4). Працівник-сумісник
звільняється з тих самих підстав, що і працівник
за основним місцем роботи, зокрема, на підставах, передбачених статтями 36 – 41 КЗпП. Окрім
цього, є додаткові підстави звільнення сумісників. Мова йде про норми ст. 431 КЗпП та п. 8 Положення № 43. Наприклад, роботодавець може
розірвати трудовий договір із сумісником без
попередньої згоди профспілкового органу в наступних випадках:
— у зв’язку з прийняттям на роботу іншого
співробітника, який не є сумісником;
— у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими чинним законодавством.
Тут варто звернути увагу також на те, що у
цих випадках вихідна допомога звільненому сумісникові не виплачується. Однак у разі стандартного звільнення на загальних підставах,

розмір вихідної допомоги не може бути меншим, ніж це встановлено ст. 44 КЗпП.
Окрім цього, при звільненні таким працівникам чинним трудовим законодавством передбачена виплата компенсації за невикористану відпустку. Зокрема, звільнений працівник-сумісник
має право на таку виплату, розрахунок якої
здійснюється окремо за посадою, за якою працівник працює за сумісництвом. Водночас, при
звільненні працівника, який суміщав посади
(професії), така компенсація окремо не виплачується, оскільки доплата за суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку компенсації за основною
посадою.
Варто також зауважити, що допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах виплачується звільненим працівникам-сумісникам за умов надання працівником необхідного переліку документів.
Натомість як для режиму суміщення така допомога окремо не виплачується, оскільки доплата
за суміщення професій (посад) включається в
розрахунок середньої заробітної плати при
Зразок 4

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІРІУС»
НАКАЗ
29.11.2016 р.

м. Харків

№ 137-п

Про скасування
суміщення посад
НАКАЗУЮ:
МАЗУРЕНКО Вікторії Іванівні, бухгалтеру, скасувати встановлене наказом № 111-п від
17.11.2016 р. суміщення посад з 1 грудня 2016 р. у зв’язку з прийняттям на роботу постійного працівника.
Підстави: 1. Наказ про прийняття на роботу Нетудиха В. С. від 28.11.2016 р..
2. Згода Мазуренко В. І. від 28.11.2016 р..
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Директор

Совенко

О. С. Совенко

З наказом ознайомлена:
29.11.2016 р.

Мазуренко

В. І. Мазуренко
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розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за основною посадою.
Як і стосовно сумісників, порядок скасування
суміщення можливе як за домовленістю сторін
трудового договору, так і в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 32 КЗпП. У першому випадку підставою
для прийняття рішення буде заява працівника або
документ, який засвідчує неможливість виконувати додаткові обов’язки. А у другому — припинення
суміщення відбудеться за рішенням роботодавця,
прийнятим в односторонньому порядку та оформленим відповідним наказом про скасування суміщення професій. Необхідно зазначити, що про скасування або зменшення доплати за суміщення з
ініціативи роботодавця працівник має бути попереджений не пізніше ніж за два місяці. При цьому,
нагадаємо, незгода працівника на продовження
роботи в нових умовах призводить до припинення
трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП.
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Окремо зазначимо, що виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника без його звільнення від основної роботи передбачає заміну
працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням або з інших причин і за
яким відповідно до законодавства зберігається
місце роботи (посада).
Отже, незважаючи на значний масив нормативно-правових актів, які регулюють сферу застосування механізму суміщення професій (посад) та використання праці сумісників, означене
питання ще далеке від оптимального розв’язання.
На практиці зустрічається значна кількість порушень у цій сфері, що викликано наявністю значної кількості норм та відсутності єдиного нормативного акта.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
РЕКЛАМА
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Надбавки, доплати й тарифні
коефіцієнти
У попередньому номері ми детально розглянули різні системи і форми заробітної
плати, зосередившись головним чином на тих питаннях, що пов’язані з основною
заробітною платою. Між тим у багатьох кадровиків, які беруть участь (в межах компетенції) у розробках систем оплати праці на своєму підприємстві, подекуди виникають питання і щодо додаткової заробітної плати, зокрема — різних надбавок і
доплат до основної зарплати. Дізнайтеся, у чому полягає різниця між доплатами й
надбавками, коли обов’язково, а коли — доцільно встановлювати окремі з них, та
з’ясуйте, чому саме такі тарифні коефіцієнти встановлені для певних професій і посад та чи можна їх змінювати.

Співвідношення між тарифними
коефіцієнтами

У зв’язку із наведеним у декого може виникнути питання, а чому співвідношення між тарифними ставками 1-го та 2-го розрядів саме
1,13, між ставками 1-го та 3-го — 1,28 тощо?
І чи можна змінити на конкретному підприємстві ці співвідношення та у яких випадках?

Наведемо для початку приклад Єдиної тарифної сітки усіх працівників підприємства з відповідними розрядами та тарифними коефіцієнтами (Зразок 1).

Зразок 1

Приклад Єдиної тарифної сітки усіх працівників підприємства
Тарифні
розряди
Тарифні
коефіцієнти

1
1,0

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

Для відповіді на це питання слід перш за все
зазначити, що для підприємств бюджетної сфери такі співвідношення встановлюються, як
правило, у спеціальних нормативно-правових актах, основним з яких є постанова 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»
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7

від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298).
Так, відповідно до п. 5 Постанови № 1298 визначені нею умови оплати праці, посадові оклади
(ставки заробітної плати) та ставки погодинної
оплати праці поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що
не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.
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Зокрема, згідно з наведеною у Додатку 1 до
Постанови № 1298 Єдиною тарифною сіткою на
III етапі її запровадження (з 1 листопада 2008
року) передбачені такі тарифні розряди та відповідні тарифні коефіцієнти, як вказано у Зразку 2.

Підприємства ж приватної форми власності
(що не фінансуються з бюджету) можуть самостійно встановлювати такі співвідношення, що
має бути відображено у локальних нормативних
актах, наприклад, у Положеннях про оплату
Зразок 2

Тарифні розряди та коефіцієнти згідно з Додатком 1 до Постанови № 1298
1
1

Тарифні розряди
Тарифні
коефіціенти

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,64 1,73 1,82 1,97 2,12 2,27

продовження
Тарифні розряди
Тарифні
коефіцієнти

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2,42 2,58 2,79 3 3,21 3,42 3,64 3,85 4,06 4,27 4,36 4,51

праці на конкретному підприємстві (колективному договорі). Разом з цим, при встановленні
таких співвідношень, вони мають враховувати і
відповідні положення галузевих та/або територіальних колективних угод, якщо вони підпадають під їхню дію.
Наприклад, згідно з Додатком 1 до Галузевої
угоди між Міністерством аграрної політики та
продовольства України, Всеукраїнським об’єд-

нанням організацій роботодавців «Федерація
роботодавців агропромислового комплексу та
продовольства України» і Професійною спілкою
працівників агропромислового комплексу України в харчовій та переробній промисловості на
2014 – 2016 роки встановлені такі Мінімальні
коефіцієнти міжрозрядних співвідношень для
встановлення тарифних ставок робітникам, що
зазначені у Зразку 3.
Зразок 3

Мінімальні коефіцієнти між-розрядних співвідношень для встановлення тарифних ставок
робітникам в агропромисловому комплексі
Тарифні розряди
Коефіцієнти міжрозрядних
співвідношень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

Як вбачається з наведених прикладів тарифних сіток, діапазон розрядів, які в них застосовуються, може бути різним. Якщо підприємство
достатньо велике, то для Єдиної тарифної сітки
усіх його працівників може використовуватися
діапазон від 1-го до 25-го тарифного розряду. На
невеликих підприємствах може бути достатньо
діапазону і з 1-го до 16-го розряду. Якщо ж для
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керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців використовується лише схема
посадових окладів, а тарифна сітка використовується тільки для визначення заробітної плати
робітників, то кількість тарифних розрядів у тарифній сітці (5, 6, 7 або 8), визначається на підставі доречних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
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(далі — ДКХП), в яких містяться кваліфікаційні
характеристики тих професій, що використовуються на конкретному підприємстві.

Приклад
Якщо на підприємстві працюють лише
маляри (діапазон розрядів 1 – 6 відповідно
до випуску 1 «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної
діяльності» ДКХП) та укладальники – пакувальники (діапазон розрядів 1 – 4 відповідно до випуску 1 ДКХП), то для визначення заробітної плати робітників цього
підприємства буде достатньо використовувати 6-розрядну тарифну сітку (за умови, що для визначення заробітної плати
керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців цього підприємства використовується окрема схема посадових
окладів).
Але якщо на підприємстві працюють також і електрогазозварники (діапазон розрядів 2 – 8 згідно з випуском 42 «Оброблення металів» ДКХП), то слід використовувати або єдину 8-розрядну тарифну
сітку для усіх робітників підприємства,
або окрему тарифну сітку для малярів та
укладальників-пакувальників (6-розрядну)

та окрему тарифну сітку для електрогазозварників (8-розрядну).
При цьому встановлені тарифні ставки
для робітників 1-го розряду можуть бути
або однаковими для усіх тарифних сіток
(наприклад, 1 650 грн), або різними (приміром, 1 650 грн для 6-розрядної тарифної
сітки і 1 690 грн — для 8-розрядної).

Що ж стосується встановлення конкретних
коефіцієнтів у тарифній сітці, то на практиці застосовуються чотири варіанти їхнього зростання від розряду до розряду (див. Зразок 4):
— з прогресивним абсолютним та прогресивним відносним (у відсотках) зростанням тарифних коефіцієнтів;
— з прогресивним абсолютним та постійним
відносним зростанням тарифних коефіцієнтів;
— з постійним абсолютним та регресивним
відносним зростанням тарифних коефіцієнтів;
— з регресивним абсолютним і відносним регресивним зростанням тарифних коефіцієнтів.
Різні величини тарифних коефіцієнтів тарифної сітки можуть допомогти у вирішенні проблеми дефіциту кадрів певної кваліфікації або
професійної спеціалізації. Наприклад, при тривалому дефіциті малокваліфікованих кадрів
можна прогресивно в абсолютному і відносному
Зразок 4

Приклади зростання тарифних коефіцієнтів
А)
Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
Абсолютне зростання
Відносне зростання

1
1,0
—
—

2
1,15
0,15
15,0

3
1,30
0,15
13,0

4
1,45
0,15
11,5

5
1,60
0,15
10,3

Постійне зростання
Регресивне зростання

1
1,0
—
—

2
1,15
0,15
0,15

3
1,32
0,17
0,15

4
1,52
0,20
0,15

5
1,75
0,23
0,15

Прогресивне зростання
Постійне зростання

Б)
Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
Абсолютне зростання
Відносне зростання
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розмірах підвищити тарифні коефіцієнти 2 – 3
розрядів, а для більш високих розрядів передбачити постійне або регресивне зростання тарифних коефіцієнтів.
У випадку ж тривалого дефіциту висококваліфікованих кадрів, навпаки забезпечують прогресивне зростання тарифних коефіцієнтів з
4-го до 6-го або 8-го розряду.
При встановленні міжрозрядних коефіцієнтів, особливо при їх регресивному зростанні,
слід також, за можливості, забезпечити, аби відносне зростання будь-якого тарифного коефіцієнта не було нижче так званого «порогу відчутності» у 10,0%, оскільки інакше стимулююча
роль більш високих розрядів, за дослідженням
відповідних фахівців, практично не буде відчуватися працівником.
Що стосується віднесення робітників до категорії висококваліфікованих, малокваліфікованих тощо, то чіткі та узагальнені для усіх професійних спеціалізацій критерії цього у чинному
законодавстві відсутні. Водночас, у методичній
літературі, а також на практиці часто використовується такий поділ робітників залежно від
їхньої кваліфікації:
— некваліфіковані робітники — робітники,
які не мають певної спеціальної підготовки і виконують найпростіші за складністю роботи;
— малокваліфіковані робітники — робітники, які мають короткотермінову (1 – 3 місяці)
підготовку на виробництві, незначний (до трьох
років) стаж роботи за набутою професією і виконують прості за їх складністю роботи, які, зазвичай, тарифікуються 2 – 3 тарифними розрядами;
— кваліфіковані робітники — робітники,
які мають короткотермінову (1 – 3 місяці) підготовку на виробництві, але значний стаж роботи за набутою професією (понад три роки) або
спеціальну професійну підготовку (1 – 2 роки) і
виконують складні роботи та обслуговують (ремонт і налагоджування) просте устаткування,
які тарифікуються 3 – 4 тарифними розрядами;
— висококваліфіковані робітники — робітники, які мають спеціальну професійну (від 1 до
3 років) підготовку та значний (понад п’ять років) досвід роботи за набутою професією і вико-
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нують складні, особливо складні роботи та обслуговують складне і особливо складне устаткування, прилади тощо.
Зазначені підходи щодо визначення міжкваліфікаційних співвідношень та зростання тарифних коефіцієнтів можна також використовувати
під час розробки схем посадових окладів та співвідношень між ними для професійних груп керівників, професіоналів, фахівців і технічних
службовців.

Надбавки і доплати працівникам
бюджетних організацій
Відповідно до ст. 97 Кодексу законів про працю України, умови запровадження та розміри
надбавок і доплат установлюються підприємствами самостійно в колективному договорі з
дотриманням норм та гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами. Доплати і надбавки
належать до надтарифних умов оплати праці та,
як правило, встановлюються до тарифної частини заробітної плати і тарифної ставки (окладу,
посадового окладу).
Надбавки мають переважно стимулюючий
характер і використовуються для врахування індивідуальних особливостей працівників. Які ж
конкретні надбавки та у яких випадках застосовуються на практиці та які з них мають обов’язковий характер відповідно до чинних нормативно-правових актів?
Згідно з Постановою № 1298, для працівників бюджетних організацій передбачені такі
надбавки у відповідних розмірах щодо посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
— за високі досягнення у праці — до 50%;
— за виконання особливо важливої роботи
(на строк її виконання) — до 50%;
— за складність, напруження у роботі —
до 50%;
Граничний розмір зазначених надбавок для
одного працівника не повинен перевищувати 50
відсотків посадового окладу, але це обмеження
не поширюється на працівників національних
закладів (установ). Крім того, у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
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роботи і порушення трудової дисципліни, зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.
— за почесні звання України, СРСР, союзних
республік СРСР «народний» — 40%, «заслужений» — 20%;
— за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — 20%,
«майстер спорту міжнародного класу» — 15%,
«майстер спорту» — 10%;
Надбавки за почесні та спортивні звання
встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох
або більше звань надбавки встановлюються за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником підприємства.
— за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10%, однієї
східної, угро-фінської або африканської — 15%,
двох і більше мов — 25%;
Зазначені надбавки не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що
підтверджено відповідним документом.
— надбавки за класність водіям автотранспортних засобів II класу — 10%, водіям
I класу — 25% установленої тарифної ставки
за відпрацьований час.

Приклад
Інженер з науково-технічної інформації
бюджетної організації знає англійську мову,
що підтверджується відповідним документом (наприклад, дипломом про вищу освіту
інституту іноземних мов, факультету іноземних мов університету, іноземного ВНЗ,
загальновизнаним сертифікатом з іноземної мови тощо), та використовує її у своїй
роботі, приміром, під час перекладів з англійської мови зарубіжних джерел науковотехнічної інформації (спеціалізованих видань, каталогів тощо). У цьому випадку
інженер з науково-технічної інформації
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відповідно до Постанови № 1298 має право
на надбавку за знання та використання в
роботі іноземної мови у розмірі 10% від свого посадового окладу, оскільки кваліфікаційна характеристика інженера з науково-технічної інформації, яка міститься у випуску 1 ДКХП, не передбачає необхідності
знання та використання у роботі іноземної
мови.
Водночас, перекладач цієї ж організації,
який також здійснює переклади з англійської мови аналогічних зарубіжних джерел науково-технічної інформації, не має
права на зазначену надбавку, оскільки
кваліфікаційною характеристикою перекладача, яка також міститься у випуску 1
ДКХП, передбачена необхідність знання
мов, що використовуються під час перекладу.

Доплати — це грошова винагорода, що відображає особливості умов праці, в яких відбувається реалізація посадових функцій працівника. Тривалість застосування доплат визначається
тривалістю збереження певних умов праці.
У Постанові № 1298 для працівників бюджетних організацій передбачені такі доплати у відповідних розмірах щодо посадового
окладу (тарифної ставки):
— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників — до 50%;
— за суміщення професій (посад) — до 50%;
— за розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт — до
50%;
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних організацій та їх структурних підрозділів, а також їх заступникам.
— за роботу в нічний час — до 40%, (якщо
вищий розмір не визначено законодавством), за
кожну годину роботи з 10-ої години вечора до
6-ої години ранку);
— за вчене звання: професора — у граничному розмірі 33%, доцента, старшого наукового
співробітника — у граничному розмірі 25%;
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Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається
з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених
звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
— за науковий ступінь: доктора наук —
у граничному розмірі 25%, кандидата наук — у
граничному розмірі 15%;
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається
з наявним науковим ступенем. За наявності у
працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим
ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником
організації. Також документи, що засвідчують
наявність наукового ступеня та вченого звання,
повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
— за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — 10%;
— доплати водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день — у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований
час.
У деяких нормативних документах, переважно відомчого характеру, передбачені й інші
надбавки і доплати для окремих професійних
категорій бюджетних організацій (в окремих
випадках — державних та інших підприємств).
Наприклад, надбавки за працю в умовах режимних обмежень (за допуск до державної
таємниці) встановлюються згідно з Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка
передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою КМУ від 15 червня
1994 р. № 414 (далі — Положення № 414), у таких розмірах залежно від ступеня секретності
інформації:
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», — 20%;
— відомості та їх носії, що мають ступінь
секретності «цілком таємно», — 15%;
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— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», — 10%.
При цьому, відповідно до п. 3 Положення № 414,
для осіб, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науководослідні та дослідно-конструкторські роботи,
що містять державну таємницю і передбачені
державним замовленням (контрактом), розміри зазначених надбавок будуть вищими, а
саме:
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», — 70 – 100%;
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», — 30 – 70%;
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», — 10 – 30%.
Зазначені надбавки виплачується за наявності
дозволу (ліцензії) на діяльність, пов’язану з державною таємницею, відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р.
№ 3855-XII.
Також серед інших надбавок і доплат, що виплачуються відповідно до певних нормативноправових актів, можна навести такі приклади:
 надбавки:
— за дипломатичні ранги, персональні звання
службових осіб, ранги державних службовців,
кваліфікаційні класи суддів тощо;
— за стаж наукової (педагогічної тощо) роботи;
— за вислугу років на державній службі;
— за виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт в іншій місцевості, а також за виконання робіт вахтовим
методом, працівникам робота яких постійно
проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер.
 доплати:
— за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
— за роботу на територіях радіоактивного забруднення;
— за нормативний час пересування у шахті
(руднику) від ствола до місця роботи і назад
працівникам, постійно зайнятим на підземних
роботах;
— за класне керівництво (педагогам);
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— за перевірку зошитів і письмових робіт (педагогам);
— за завідування навчальними кабінетами,
майстернями тощо (педагогам);
— за роботу з розподілом зміни на частини (в
установах охорони здоров’я і соціального захисту);
— за особливий характер роботи (наприклад,
працівникам психіатричних лікарень) тощо.

Доплати і надбавки для працівників
приватних підприємств
Згадані вище надбавки і доплати у встановлених розмірах є обов’язковими для відповідних
категорій працівників бюджетних організацій.
Тоді як на підприємствах недержавного сектора
економіки відповідні надбавки та доплати встановлюються в їх власних положеннях про заробітну плату (колективних договорах), при розробці яких можна також орієнтуватися на відповідні нормативно-правові документи для
працівників бюджетних організацій, але це не

обов’язково. Наприклад, у локальних нормативних актах приватних підприємств можна встановити надбавку відповідним працівникам за
знання однієї європейської іноземної мови не
10%, а навіть 30% чи 40% тощо, або ж навпаки —
взагалі таку надбавку не передбачати.
Водночас, під час встановлення конкретних
надбавок і доплат на приватному підприємстві
слід враховувати вимоги Генеральної колективної угоди, а також галузевих (територіальних)
колективних угод, під дію який підпадає відповідне підприємство. Наприклад, Генеральною
угодою про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин в Україні на 2016 – 2017 роки
від 23 серпня 2016 р. (далі — Генеральна угода
на 2016 – 2017 роки) передбачені такі надбавки
і доплати до тарифних ставок, окладів та посадових окладів працівників підприємств, що мають
міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери),
для встановлення у галузевих, територіальних
угодах та колективних договорах (див. Зразок 5).
Зразок 5

Доплати і надбавки згідно з Генеральною угодою на 2016 – 2017 роки
Найменування
доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок
ДОПЛАТИ:
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За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним
розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної
плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається
наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли
б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності
працівників.

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу)
відсутнього працівника.

За роботу у важких і шкідливих
та особливо важких і особливо
шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці — 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу);
за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах
праці — 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу).

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу).

На період освоєння нових норм
трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;
підвищення тарифних ставок до 10 відсотків.
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Зразок 5. Закінчення

За керівництво бригадою (бридоплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригадиру, не звільненому від осно- гаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб) конкретний розмір доплати:
вної роботи)
— визначається галузевими (регіональними) угодами залежно
від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру;
— якщо чисельність ланки становить більше ніж п’ять осіб,
ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира.
20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового оклаЗа роботу у вечірній час —
ду) за кожну годину роботи в такий час.
з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)
За роботу в нічний час
35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за
кожну годину роботи в цей час.

НАДБАВКИ:
За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду — 12 відсотків;
IV розряду — 16 відсотків;
V розряду — 20 відсотків;
VI і вищих розрядів — 24 відсотки тарифної ставки (окладу).
За класність водіям легкових і
водіям:
вантажних автомобілів, автобусів 2-го класу — 10 відсотків;
1-го класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.
За класність машиністам елекдо 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований
тровозів, тепловозів, електромашиністом час.
поїздів, дизель-поїздів
За високі досягнення у праці
до 50 відсотків посадового окладу.
За виконання особливо важливої до 50 відсотків посадового окладу.
роботи на певний термін

Приклад
Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) передбачена ціла низка професійних
назв робіт різних спеціалізацій бригадира з
відповідними кодами КП, наприклад:
— «Бригадир на дільницях основного виробництва (інші сільськогосподарські робітники та рибалки)» — код КП 6190;
— «Бригадир (звільнений) з поточного
утримання й ремонту колій та штучних споруд» — код КП 7129;
— «Бригадир дільниці приготування
формувальної суміші» — код КП 7211;
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— «Бригадир заготівельного відділення» — код КП 7221;
— «Бригадир (звільнений) підприємств
залізничного транспорту» — код КП 7233.
Для працівників зазначених професій
встановлюється тарифна ставка (оклад)
саме бригадира (кваліфікаційною характеристикою якого вже передбачені обов’язки
з керівництва бригадою) і тому доплат за
керівництво бригадою їм не встановлюється.
Якщо ж на підприємстві працює група, наприклад, малярів, з яких утворять бригаду
та одного з малярів у вставленому порядку призначать (оберуть) бригадиром для
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здійснення ним деяких додаткових обов’язків з керівництва бригадою без звільнення його від основної роботи маляра, то
у цьому випадку заробітна плата такого
працівника буде складатися з тарифної
ставки маляра відповідного розряду плюс
доплата відповідного розміру згідно з колективним договором, наприклад, за керівництво бригадою:
— з чисельністю робітників у бригаді до
10 осіб — 10% тарифної ставки маляра відповідного розряду;
— з чисельністю робітників від 11 до 25
осіб — 15%;
— з чисельністю робітників понад 25
осіб — 20%.
Колективними угодами та договорами
може передбачатися і більш детальна диференціація цих доплат. Наприклад, диференціація розмірів доплат за керівництво бригадою з чисельністю робітників у бригаді:
до 5 осіб — 5%; від 5 до 10 — 10%; від 10
до 15 — 15%; від 15 до 20 — 20%; від 20
до 25 — 25%; понад 25 осіб — 30% тарифної ставки відповідного розряду, присвоєного бригадирові.

Як видно із зазначеного, окремі надбавки і
доплати у Генеральній угоді на 2016 – 2017 роки
співпадають з надбавками і доплатами, які передбачені для бюджетних організацій у Постанові № 1298, але в той же час окремі з них відсутні у Постанові № 1298, наприклад, надбавка
за високу професійну майстерність або доплата
за роботу у вечірній час. Також підприємства у
встановленому порядку можуть встановлювати

й інші доплати і надбавки на додаток до передбачених у Галузевій угоді на 2016 – 2017 роки
або Постанові № 1298, наприклад:
— за загальний (або безперервний) стаж
роботи на конкретному підприємстві, щоб
знизити на ньому плинність кадрів;
— за використання у роботі власного знаряддя праці (транспортних засобів, інструментів тощо), якщо це економічно вигідно підприємству і не суперечить законодавству;
— за успішне навчання (заочне, дистанційне) у вищих навчальних закладах робітникам
з метою забезпечення підприємства у майбутньому досвідченими управлінцями, які знають
специфіку конкретного підприємства та мають
відповідні практичні навички.
Конкретні умови виплати відповідних надбавок мають бути передбачені у колективному
договорі на підприємстві. Наприклад, надбавка
за високу професійну майстерність може виплачуватися основним робітникам за умови повного виконання виробничих (нормованих)
завдань, відсутність браку в їхній роботі, порушень технологічної дисципліни тощо. Допоміжним робітникам така набавка може виплачуватися також за умови повного виконання
нормованих завдань, і, крім того, відсутності
претензій до якості їхньої роботи (послуг), понадпланових простоїв обладнання через несвоєчасне обслуговування тощо. У разі ж невиконання зазначених умов розмір надбавок може
бути скорочений або вони взагалі можуть не
виплачуватися.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

З наступного номера ви зможете дізнатися, які існують різновиди премій
і в яких локальних актах підприємств встановлюються умови їх запровадження та розміри,
а також ознайомитися з відповідними зразками і прикладами
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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.

10. Валяльно-повстяне виробництво
Робітники:
апаратники запарювання, зайняті ручним завантаженням та вивантаженням;
валяльники;
виробники основи валяльно-повстяних виробів, які працюють із попереднім ущільненням на гарячих
звалювальних машинах;
змішувальники волокна;
знімачі взуття з колодок;
карбонізаторники;
кислотувальники;
насаджувачі взуття;
обробники валяльно-повстяних виробів, зайняті зніманням ворсу;
оператори промивального устаткування, зайняті заправленням повсті ручним способом;
оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням немитої вовни;
протравлювачі шкурок;
робітники, зайняті вулканізацією низу валяного взуття:
вальцювальники гумових сумішей;
клеїльники гумових, полімерних деталей та виробів;
пресувальники-вулканізаторники;
робітники, зайняті на катальних, багатовалкових та гарячих звалювальних машинах;
розправлячі повстяних виробів, зайняті на роботах ручним способом;
слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням молотових машин;
сушильники, зайняті сушінням виробів у немеханізованих камерах та вогневих сушарках;
фарбувальники;
чистильники-точильники чесальних апаратів.
11. Первинне перероблення вторинної текстильної сировини
Робітники:
оператори розпушувально-тіпальних машин;
пресувальники готової продукції та відходів;
розроблювачі відходів;
розроблювачі сировини;
сортувальники сировини, матеріалів та виробів, зайняті сортуванням вторинної текстильної сировини.
XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
1. Целюлозно-паперове виробництво
Варіння, промивання та вибілювання целюлози
Робітники:
бункерувальники;
варники бавовни.
Виробництво целюлози, паперу та картону
Робітники:
варники ганчір’я;
деревопари;
клеєвари;
лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;
машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;
машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);
машиністи прес-пата (сіткарі);
накатники клеїльно-сушильних машин;

_________________________

*Закінчення. Початок у № 17 (125) – № 18 (126), № 20 (128) – № 21 (129).
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накатники машин для покриття паперу плівкою та розчином;
накатники папероробних (картоноробних) машин;
накатники прес-пата;
пресувальники картону;
пресувальники папероробних (картоноробних) машин;
пресувальники прес-пата;
сушильники папероробних (картоноробних) машин;
сушильники паперу, картону та виробів з них;
сушильники прес-пата;
ткачі металічних та синтетичних сіток.
Виробництво пергаменту, бітумованого паперу, фібри та паперових мішків
Робітники:
апаратники випарювання;
апаратники приготування хімічних розчинів;
варники бітуму;
машиністи бітумувальних машин;
машиністи трубкових машин (трубковики);
просочувальники паперу та паперових виробів.
Перероблення паперу (виробництво технічного та фарбованого паперу, шпалер та стрічок для друкарських машин)
Робітники:
готувачі емульсій;
друкарі міліметрівки;
завантажувачі-вивантажувачі;
заготівники клапанів;
закрійники-різальники;
клеєвари;
клеїльники;
клеїльники паперу, картону і виробів з них;
машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники);
машиністи паперофарбувальних машин (фарбувальники), зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та
хромовими солями;
просочувальники паперу та паперових виробів;
розкатники-сортувальники паперу;
розмотувачі стрічок;
фарбовари;
фарботерники;
фарбоукладачі, зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та хромовими солями.
2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб
Робітники:
апаратники з виробництва синтетичних клеїльних смол;
клеєвари;
лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;
машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;
слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол.
3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів
Робітники:
апаратники бісульфатування ваніліну;
апаратники дозування;
апаратники екстрагування;
апаратники окислення;
апаратники перегонки.
4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво
Робітники:
апаратники;
варники;
кислотники;
машиністи млинів, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;
промивальники целюлози;
реакторники;
робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;
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робітники, зайняті очищенням цистерн від хімічних продуктів;
футерувальники (кислототривники).
5. Лісохімічне виробництво
Виробництво формаліну
Робітники:
апаратники варіння;
апаратники дегідрування;
зливальники-розливальники.
Виробництво метанолу
Робітники (апаратники перегонки).
Виробництво камфори
Робітники:
апаратники;
апаратники центрифугування.
Виробництво оцтово-кальцієвого порошку, ацетатів, карбюризатора та смолорозгінне
Робітники:
апаратники;
газогенераторники;
зливальники-розливальники;
чистильники.
6. Деревообробне виробництво
Фанерне виробництво
Робітники:
зайняті на гідравлічних пресах із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, сечовину та їх похідні;
апаратники виробництва бакелітової плівки;
вентильові гідравлічних пресів;
оператори формувальних машин;
просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини;
складальники;
сушильники.
Інші професії деревооброблення
Апаратники просочування личкувальних матеріалів, зайняті у виробництві декоративної плівки.
Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних циліндрів глибокого друку.
Опоряджувальники виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням лакофарбових матеріалів, що містять
шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.
Пресувальники деревних та костричних плит, зайняті гарячим пресуванням деревностружкових плит із застосуванням
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.
Травильники форм глибокого друку.
XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Виробництво водню
Робітники:
апаратники етаноламінових установок;
апаратники очищення газу;
водневики;
генераторники;
машиністи компресорних установок (газових).
2. Виробництво олії та тваринних жирів
Робітники:
апаратники-екстракторники;
завантажувачі-вивантажувачі харчової продукції.
3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора
Робітники (каталізаторники).
4. Ферментаційне виробництво
Робітники:
завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер;
машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації.
5. Тютюнове виробництво та виробництво відновленого тютюну
Тютюнове виробництво
Робітники:
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купажники тютюнів;
машиністи пневматичних установок;
машиністи потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин;
машиністи тютюнорізальних машин;
машиністи-регулювальники;
пресувальники ряднини з-під тютюну;
прибиральники виробничих приміщень;
розкладачі листового тютюну;
розпушувачі тютюну;
розфасовувачі тютюну;
сортувальники тютюну;
сушильники тютюну;
чистильники устаткування.
Виробництво відновленого тютюну
Робітники:
випарювальники луговини;
завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер, зайняті на лініях відновленого тютюну;
зволожувальники тютюнової сировини;
машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);
просочувальник паперу та паперових виробів;
розмелювачі;
сушильники тютюну.
6. Махоркове виробництво
Робітники:
вальцювальники;
машиністи вібросит різальних машин;
машиністи махорково-набивних машин;
пресувальники махоркового пилу;
розсівальники;
сушильники махоркової крихти.
7. Нікотинове виробництво
Робітники:
машиністи дробильних машин;
просівальники фурнітури та відходів.
8. Видобування солі (на озерах, в басейнах і на відкритих гірничих розробках)
Робітники:
вантажники, зайняті завантаженням солі в басейнах;
готувачі басейнів;
колійні робітники на озері;
машиністи агрегатів для видобування солі в озері;
машиністи механічних котків;
машиністи солезбагачувальних установок;
машиністи солезбиральних комбайнів;
машиністи солекомбайнів;
мотористи ропокачки;
навальники солі в басейнах;
трубники на солекомбайні.
9. Виробництво цитринової та виннокам’яної кислот
Робітники:
автоклавники;
апаратники випарювання;
апаратники кристалізації;
апаратники нейтралізації;
апаратники очищення рідин;
апаратники фільтрації;
робітники біля реакторів і розщеплювачів;
сушильники;
центрифугувальники.
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10. Виробництво синтетичних пахучих речовин (хлорованих органічних сполук, простих, складних ефірів ароматичного,
аліфатичного рядів, продуктів на основі органічної, жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, альдегідів, кетонів,
спиртів, їх похідних, синтетичних жирних кислот)
Робітники:
апаратники;
зливальники-розливальники;
машиністи мийних машин.
11. Парфюмерно-косметичне виробництво. Виробництво композицій, запашників і композицій – баз,
що містять шкідливі речовини 1 – 3 класів небезпеки
Робітники:
апаратники приготування косметичних засобів;
апаратники приготування парфюмерних композицій та рідин;
укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням рослинних фарб «Хна» і «Басма».
12. Совелітове виробництво
Робітники:
апаратники випалювання;
апаратники гашення вапна;
бігунники;
гасильники вапна;
випалювачі;
сушильники;
сушильники азбестоцементних виробів.
13. Ацетонобутилове виробництво
Робітники:
апаратники;
апаратники ферментації затору;
інокуляторники;
робітники, зайняті в апаратних цехах;
робітники, зайняті в складах ацетону та бутанолу.
14. Виробництво натуральної ковбасної оболонки
Робітники (виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки).
15. Первинне оброблення шкір на м’ясокомбінатах і сільськогосподарських підприємствах
Робітники:
засолювачі шкір;
міздрильники шкір;
оброблювачі шкір;
сортувальники шкір;
тузлукувальники шкір.
16. Костооброблювальне і клейове виробництво
Робітники:
апаратники виробництва кісткового клею;
апаратники газового консервування;
завантажувачі (вивантажувачі) дифузорів;
полірувальники шроту;
просівальники (розсівальники);
розмелювачі (мельники) кістки-паренки;
шнеківники.
17. Ловля та промислове виробництво рибної продукції
Промислове виробництво риби та морського звіра
Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на суднах і виробничих рефрижераторах, що працюють у морях і океанах.
18. Перероблення солі
Робітники (машиністи вальцьових верстатів).
19. М’ясна промисловість
Робітники (забивачі худоби).
XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво
Виробництво вітаміну B12, натрію бензоату, гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію хлористого, терпінгідрату,
валідолу, коларголу, закису зоту, препарату АСД, танальбіну, гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану, бактерійних препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1), розфасування препарату
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МАП, мазей та емульсій, що містять леткі, сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів
із застосуванням шкідливих органічних розчинників не нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових лікарських засобів
(форм) з препаратів і продуктів, зазначених у розділі XVIII Списку № 1 і цьому розділі
Робітники:
апаратники;
вальцювальники;
шпредингісти.
2. Виробництво антибіотиків (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1) і препаратів медичного призначення,
одержуваних мікробіологічним синтезом
Робітники:
апаратники;
переглядачі продукції медичного призначення, зайняті у виробництві готової продукції антибіотиків;
препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.
3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом у цехах,
відділеннях, на дільницях і окремих установках за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин
не нижче 3 класу небезпеки
Робітники, зайняті у технологічному процесі.
4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної сировини
Робітники:
апаратники приготування хімічних розчинів;
виробники кетгуту;
закладачі хірургічного шовного матеріалу;
намотувальники матеріалів і напівфабрикатів;
фіксаторники;
шліфувальники медичних виробів.
5. Виробництво ветеринарних біологічних, хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних засобів захисту рослин,
одержуваних на біопідприємствах, у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках
під час роботи з мікроорганізмами 1 – 3 груп і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Робітники:
апаратники;
препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.
Фахівці:
біохіміки;
старші мікробіологи, мікробіологи.
6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII Списку № 1 та в цьому розділі
Робітники:
гранулювальники;
дозувальники медичних препаратів;
дражувальники;
закупорювачі медичної продукції;
запаювальники ампул;
зливальники-розливальники (кислот і лугів);
капілярники;
контролери продукції медичного призначення;
лаборанти;
машиністи-таблетувальники;
мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою і лугом);
наповнювачі ампул;
переглядачі ампул з ін’єкційними розчинами;
переглядачі продукції медичного призначення (на міжопераційному контролі);
підсобні робітники, зайняті в цехах (дільницях, відділеннях);
прибиральники виробничих приміщень;
просівальники;
різальники ампул і трубок;
робітники, зайняті в боксах;
робітники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей, хімічної
апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод,
дегазацією, знешкоджуванням шкідливих парів і газів, футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих місткостей;
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розливальники стерильних розчинів;
стерилізаторники матеріалів та препаратів;
транспортувальники;
укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням відкритих препаратів, укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням;
формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів;
працівники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей та хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних
вод, дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів, термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих місткостей.
XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту
людини.
Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів.
Працівники, зайняті в протичумних закладах.
Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:
у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду
за хворими, сестри-господині;
у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші
спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:
— лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за
хворими, сестри-господині;
— робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;
в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші
медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;
в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:
— лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за
хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії;
— молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими,
сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;
у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.
XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТИРАЖУВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ
Робітники:
апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті на кінокопіювальних фабриках;
гальванотипісти;
гільйоширники;
гравери друкованих форм, зайняті оздобленням та обробленням стереотипів;
електролізерники, зайняті на кінокопіювальних фабриках;
набирачі на складально-рядковідливних машинах;
нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках;
оброблювальники шрифтової продукції (з друкарського сплаву);
оброблювачі кліше (з друкарського сплаву);
оператори пральних машин, зайняті пранням вішерної тканини;
складачі ручним способом.
XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ
1. Виробництво барвників і сухих пігментів
Робітники:
апаратники сушіння;
апаратники фільтрації;
апаратники-заварювальники;
апаратники-індуліновари;
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апаратники-фірнісовари;
бондарі-закупорювачі;
машиністи млинів;
розвантажувачі хімічної сировини.
2. Виробництво бронзової фольги
Робітники:
машиністи-бронзувальники;
перемотувальники-сортувальники;
препараторники.
3. Виробництво фарб для глибокого друку
Робітники:
апаратники змішувачів;
апаратники кульових млинів;
апаратники фільтрації;
апаратники-лаковари;
апаратники-фарботерники.
4. Виробництво тертих фарб із застосуванням індуліну, органічних пігментів і анілінових фарбників
Робітники:
апаратники змішувачів;
апаратники кульових млинів;
апаратники фільтрації;
апаратники-фарботерники;
фарботерники.
5. Виробництво вальцьової маси, синтетичної оліфи та сикативів із застосуванням резинітів свинцю
Робітники:
апаратники-вальцевари;
апаратники-лаковари;
апаратники-оліфовари;
апаратники-сикативовари;
апаратники-фірнісовари;
завантажувачі-вивантажувачі;
препаратори.
XXVII. БУДІВНИЦТВО
Робітники:
асфальтобетонники;
асфальтобетонники-варильники;
бітумники;
бурильники шпурів;
вапногасильники;
вогнетривники;
гідромоніторники;
електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які працюють на висоті понад 5 метрів;
електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі;
ізолювальники;
ізолювальники з термоізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;
ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;
ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;
каменотеси, у тому числі зайняті обробленням мармуру і граніту ручним способом, на каменеобробних підприємствах
(цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури;
кислототривники-гумувальники;
кислототривники-вініпластники;
копрівники;
машиністи автогудронаторів;
машиністи бурових установок, у тому числі зайняті бурінням розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду
завглибшки понад 50 метрів;
машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних;

28

№ 22 (130), 15 листопада 2016

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

машиністи копрів;
машиністи укладачів асфальтобетону;
монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;
муляри, зайняті в бригадах мулярів і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад;
піскоструминники;
піскоструминники скла;
покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, зайняті на роботах із застосуванням мастик і
ґрунтовок;
прохідники гірничих схилів;
слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на роботах у підземних каналізаційних мережах;
укладальники промислових залізобетонних труб;
укладальники промислових цегляних труб;
форсунники;
фрезерувальники каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях);
футерувальники (кислототривники);
шліфувальники-полірувальники виробів з каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури.
1. Підземні роботи з будівництва і ремонту метрополітенів, підземних споруд (крім професій робітників, зазначених у
Списку № 1)
Робітники:
бетоняри;
електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування;
лицювальники-мармурники;
лицювальники-плиточники;
лицювальники-полірувальники;
маляри;
машиністи розчинонасосів;
машиністи холодильних установок для заморожування ґрунтів;
монтажники гідроагрегатів;
мотористи вентиляційних установок;
муляри;
слюсарі будівельні;
теслярі;
штукатури.
XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
1. Залізничний транспорт
Робітники:
апаратники приготування хімічних розчинів;
робітники підприємств залізничного транспорту та метрополітенів, зайняті на промивально-пропарювальних станціях
(поїздах, пунктах);
прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти та їдких речовин;
робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах).
2. Метрополітени
Робітники, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах:
водії дрезини;
дренажники;
електромонтажники;
електромонтери;
машиністи гідропідіймачів;
машиністи залізнично-будівельних машин;
машиністи зумпфових агрегатів;
машиністи компресорів пересувних з двигунами внутрішнього згоряння;
машиністи компресорів пересувних з електродвигунами;
машиністи мийних установок;
машиністи незнімної дрезини;
машиністи фрезерно-зачисних машин;
машиністи шпаловитягувальних машин;
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монтажники устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті;
монтажники устаткування зв’язку;
монтери колій;
налагоджувальники колійних машин та механізмів;
обхідники колій та штучних споруд;
оператори дефектоскопних візків;
оператори колійних вимірювань;
робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах;
робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах);
слюсарі зумпфових агрегатів;
слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітенів;
слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополітенів;
слюсарі-ремонтники;
столяри;
тунельні робітники.
3. Морський і річковий флот
Плаваючий склад — машинна команда вантажних, пасажирських суден, буксирів, суден службово-допоміжного флоту
і суден портового флоту, що постійно працюють в акваторії порту (за винятком службово-роз’їзного, приміського і внутрішньоміського сполучення).
Береговий склад — маляри, зайняті фарбуванням та обшкрябуванням суден у доках.
XXIX. ЗВ’ЯЗОК
Електромонтери лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.
Кабельники-спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.
Монтажники зв’язку — спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.
XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ТА УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН
1. Збирання, перероблення та утилізація трупів тварин на спеціалізованих ветеринарно-санітарних
утилізаційних заводах (у цехах)
Робітники:
апаратники виробництва технічної продукції;
апаратники хімічного оброблення технічної сировини;
машиністи із прання та ремонту спецодягу;
оброблювачі ветсанбраку;
прибиральники виробничих приміщень;
просівальники технічної продукції.
2. Зберігання пестицидів
Робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів:
вантажники пестицидів та хімічної продукції;
водії навантажувачів;
комірники;
машиністи кранів (кранівники);
машиністи навантажувальних машин.
XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН
Машиністи із прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.
Працівники:
зайняті обслуговуванням і поточним ремонтом аміачно-холодильно-компресорних установок, у виробництві рідкого
скла;
зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням технологічного устаткування, електроустаткування, вентиляції,
контрольно-вимірювальних приладів, виробничої каналізації, тунелів і комунікацій у виробництвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату; сульфованих жирових продуктів; у цехах, на дільницях і у відділеннях: хімічних, прядильних, обробних, розмотування кислого шовку і фарбування таких виробництв: віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон,

30

№ 22 (130), 15 листопада 2016

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

волосіння, щетини, губки; на роботах у кислотній станції (дільницях, підрозділах) і станції обробних розчинів; регенерації
(сірковуглецю, сірки з газів сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму).
Робітники:
цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;
зайняті миттям та обробленням зворотної тари з-під токсичних хімічних продуктів, нейтралізацією та очищенням промислових стічних вод;
склодувних майстерень.
XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
Працівники, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці не менш як 0,1 мілікюрі
радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю кількості радіоактивних речовин і на ремонті технологічного устаткування
в цих умовах.
XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)
Робітники:
апаратники гашення вапна;
бакелітники (просочувальники), зайняті на просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки;
вальцювальники гумових сумішей, зайняті виготовленням та ремонтом м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;
вулканізаторники;
газогенераторники, зайняті на ацетиленових станціях;
газозварники;
газорізальники;
гасильники вапна;
генераторники ацетиленових установок;
гідропіскоструминники;
електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних
машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;
електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті зварюванням у середовищі вуглекислого
газу, на роботах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах;
електрозварники ручного зварювання;
електромонтажники з кабельних мереж, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та
поліхлорвініловими оболонками;
електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;
заливальники компаундами, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
зливальники-розливальники, зайняті зливанням та розливанням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
клепальники;
кочегари технологічних печей, зайняті у виробництвах, де основні робітники користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення;
лакувальники електроізоляційних виробів та матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що містять шкідливі речовини не
нижче 3 класу небезпеки;
ливарники пластмас;
маляри, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;
машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі і сланці), у тому числі зайняті видаленням золи;
машиністи компресорних установок, зайняті під час роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки;
машиністи технологічних компресорів, зайняті обслуговуванням газових компресорів (крім повітряних);
машиністи холодильних установок, що обслуговують аміачно-холодильні установки;
металізатори;
намазувальники деталей, зайняті виготовленням м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;
випалювачі вапна;
огранувальники алмазів у діаманти;
оператори конвеєрних печей, зайняті випалюванням емалей;
оператори установок піскоструминного очищення;
паяльщики по вініпласту;
працівники, постійно зайняті на підземних роботах, пов’язаних з технічним обслуговуванням, транспортуванням та
зберіганням зброї;
працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами 1 – 2 груп небезпеки;
пресувальники виробів з пластмас;
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пресувальники-вулканізаторники;
просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не
нижче 3 класу небезпеки;
ремонтувальники гумових виробів, зайняті вулканізацією;
робітники та фахівці, зайняті на роботах з джерелами УКХ, УВЧ, НВЧ-випромінювань, виконання яких потребує
обов’язкового застосування засобів індивідуального захисту від цих випромінювань;
робітники, зайняті приготуванням і нанесенням на ракети та космічні об’єкти теплоізоляційних покриттів (виготовленням сумішей, просочуванням, формуванням та пресуванням виробів);
робітники, зайняті у виробництві керамічної деколі з матеріалами, що містять свинець;
робітники дільниць, зайняті у виробництві кремнійорганічних сполук;
робітники, зайняті механічним обробленням виробів із скловолокна і склопластику;
робітники, зайняті механічною обробкою виробів із азбоцементу та азбоселіту;
робітники, зайняті на ходових випробуваннях бронетанкової техніки в дорожніх умовах;
складальники-клепальники;
склеювачі-фарбувальники окулярних оправ із пластмас;
слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах;
шорсткувальники, зайняті відновленням і ремонтом шин на шиноремонтних підприємствах.
XXXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Працівників, зайняті 50 відсотків і більше робочого часу на роботах I і II класів з джерелами іонізуючих випромінювань
(радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:
від 100 кБк до 10 5 кБк і більше для радіонуклідів групи А;
від 10 3 кБк до 10 6 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;
від 10 4 кБк до 10 7 кБк і більше для радіонуклідів групи В;
від 10 5 кБк до 10 8 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.
Працівники, зайняті на роботах III класу з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці
у приміщеннях, які не входять до зони суворого режиму АЕС, становить:
від 1 кБк до 100 кБк і більше для радіонуклідів групи А;
від 10 кБк до 10 3 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;
від 100 кБк до 10 4 кБк і більше для радіонуклідів групи В;
від 10 3 кБк до 10 5 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України,
2003 р., № 4, ст. 102).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1644 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 50, ст. 3272).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 р. № 276 «Про внесення зміни до Списку № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами
праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 714).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 173 «Про доповнення Списку № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (Офіційний вісник України,
2010 р., № 13, ст. 622).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 3 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2003 р. № 36» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 197).
______________________
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Кадрове забезпечення діяльності
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
У попередньому номері були узагальнено розглянуті питання професійно-кваліфікаційного складу працівників житлово-комунального господарства (далі — ЖКГ),
які можуть бути передбачені й у штаті об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (далі — ОСББ). Разом з цим діяльність ОСББ має свою специфіку, яка
відрізняється від діяльності «традиційних» підприємств і організацій ЖКГ, що надають певні житлово-комунальні послуги, та регулюється, зокрема, окремими
нормативно-правовими актами. Тож ознайомтеся з особливостями діяльності
ОСББ, які, серед іншого, впливають і на кадровий склад їхніх працівників — це допоможе уникнути можливих проблем у вирішенні відповідних кадрових питань під
час як утворення, так і функціонування ОСББ.

Правова основа діяльності ОСББ
Для правильного вирішення кадрових питань
під час створення і діяльності ОСББ, у тому числі правильного визначення професійно-кваліфікаційного складу працівників ОСББ, перш за все
слід добре знати відповідне законодавство.
Основним законодавчим актом, який регулює
питання створення і діяльності ОСББ, є Закон
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» від 29 листопада 2001 р.
№ 2866-III (далі — Закон № 2866).

ОСББ — це юридична особа, створена власниками
квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону № 2866).

Для представлення спільних інтересів кількох
ОСББ можуть створюватися «Асоціації ОСББ»,
які також мають статус юридичної особи.
Відповідно до ст. 3 Закону № 2866, діяльність
ОСББ регулюється Цивільним, Житловим і Зе-
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мельним кодексами України та іншими нормативно-правовими актами, а також статутами
ОСББ та їхніх асоціацій. Зокрема, серед зазначених «інших нормативно-правових актів» найважливішими у відповідній сфері є постанова
Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11 жовтня 2002 р.
№ 1521 та Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
27 серпня 2003 р. № 141 (далі — Типовий статут
№ 141).

Статус ОСББ
та його основні функції
Згідно зі ст. 4 Закону № 2866 ОСББ створюється
як непідприємницьке товариство для здійснення
функцій, визначених законом. Зокрема, основними функціями ОСББ є забезпечення:
— прав співвласників на володіння і користування спільним майном співвласників та на належне утримання багатоквартирного будинку й
прибудинкової території;
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— сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної
якості за обґрунтованими цінами;
— виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.
Господарче забезпечення діяльності ОСББ
може здійснюватися або власними силами ОСББ
(шляхом самозабезпечення), або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.
ОСББ фактично є ефективною альтернативою звичним для нас житлово-експлуатаційним
установам, що здійснюють відповідні функції з
управління житловим фондом. Та якщо останні
не завжди в змозі виконувати свої обов’язки
щодо забезпечення належного утримання та
експлуатації житлового фонду (в основному —
через недостатнє фінансування), то ОСББ, завдяки фінансуванню необхідних заходів самими власниками через систему різних внесків, у
переважній частині випадків можуть досягти
гідного рівня утримання багатоквартирних будинків. Саме внаслідок цього створення ОСББ
у наші часи поступово набуває все більшої популярності.

Створення ОСББ
та його статутні органи
Відповідно до ст. 6 Закону № 2866 для створення ОСББ ініціативною групою (складається
не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень) скликаються установчі збори, які веде голова зборів (обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх
представників).
Зазначені збори приймають рішення про
створення ОСББ та затверджують його Статут,
який має відповідати Типовому статуту № 141.
Зокрема, згідно зі ст. 10 Закону № 2866 у статуті
ОСББ мають бути передбачені такі його статутні
органи:
— загальні збори (вищий орган управління
ОСББ);
— правління (обирається загальними зборами для керівництва поточною діяльністю ОСББ,
є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам);
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— ревізійна комісія (ревізор) ОСББ (обирається загальними зборами для здійснення контролю за фінансово господарською
діяльністю правління ОСББ. Також для цих цілей загальні збори можуть прийняти рішення
про залучення аудитора).

Кадрове забезпечення
статутних органів
Наявність зазначених статутних органів ОСББ
обумовлює і наявність відповідних осіб з певними повноваженнями, які будуть працювати у
цих органах. При цьому залежно від специфіки
діяльності окремого ОСББ (наприклад, кількості співвласників, їх матеріального стану, площі й
характеру нежитлових приміщень у спільній
власності, обсягу певних робіт у процесі діяльності ОСББ тощо) зазначені особи можуть працювати як на громадських засадах (безоплатно), так і за певну винагороду.
Визначити умови, на яких виконуватимуть
свої повноваження голова та інші члени правління, а також умови їхньої оплати мають загальні збори співвласників ОСББ. Якщо голова
правління ОСББ (або інший член правління) виконуватиме свої повноваження на платній основі з виплатою матеріального забезпечення, з
ним можна укласти трудовий договір (контракт). При цьому для голови правління ОСББ це
може бути як основна робота, так і робота за сумісництвом.
Якщо загальними зборами прийнято рішення
про укладення трудового договору з відповідними особами, у кошторисі ОСББ потрібно передбачити кошти на оплату їх праці й забезпечення інших трудових гарантій, передбачених
Кодексом законів про працю України (далі —
КЗпП).
У цьому випадку у встановленому порядку
має бути затверджений і штатний розпис ОСББ,
в якому мають бути передбачені певні посади
відповідно до Національного класифікатора
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП). Зокрема, для цього можна використати такі наявні у КП професійні назви робіт:
— «Голова правління» — код КП 1210.1 (відповідно до Примітки 1 Додатку В до КП можли-
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во також утворення похідної назви «Заступник
голови правління» з кодом КП 1210.1);
— «Голова комісії» — код КП 1229.7 (відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП можливо розширення до «Голова комісії ревізійної» з тим же
кодом КП 1229.7);
— «Член ревізійної комісії» — код КП 2441.2;
— «Аудитор» — код КП 2411.2;
— «Ревізор» — код КП 3439;
— «Секретар правління» — код КП 3431.
У разі утворення асоціації ОСББ для визначення найменування посади її керівника можна
орієнтуватися на професійну назву роботи «Генеральний директор (голова, президент, інший
керівник) об’єднання підприємств (асоціації,
корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)» з кодом КП 1210.1,
яку відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП
можна уточнити до «Голова асоціації».
Зауважимо, що згідно з п. 16 розділу III Типового статуту № 141 голову правління та його заступника обирає правління ОСББ із свого складу (тобто головою правління та його заступником не може бути призначена особа, яка не є
членом правління ОСББ, обраним на загальних
зборах).
Рішення про обрання голови правління оформлюється відповідним протоколом засідання
правління. Також для оформлення прийняття
відповідної особи на роботу необхідно видати і
окремий наказ, оскільки згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП
працівника не можуть допустити до роботи без:
— укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника чи
уповноваженого органу;
— повідомлення органу Державної фіскальної служби України про прийняття працівника
на роботу.
Підставами для видання зазначеного наказу
мають бути:
— протокол загальних зборів, на яких обрано
членів правління й визначено умови оплати
праці голови правління;
— протокол засідання правління ОСББ, на
якому прийнято рішення про обрання голови
правління ОСББ.
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Відповідно до п. 16 розділу III Типового статуту № 141, особою, яка уповноважена приймати
на роботу в ОСББ працівників, є голова правління ОСББ. Тому голова правління ОСББ перш за
все має видати наказ про те, що він приступає
до виконання своїх обов’язків. Обов’язки голови правління ОСББ (та у разі його відсутності —
його заступника) визначаються також відповідно до п. 16 розділу III Типового статуту № 141,
згідно з яким для виконання своїх повноважень голова правління:
— веде засідання правління, якщо правління
не доручило ведення засідання іншому члену
правління;
— забезпечує виконання рішень загальних
зборів та рішень правління;
— діє без доручення від імені ОСББ та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
— розпоряджається коштами ОСББ відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових
документів ОСББ;
— наймає на роботу в ОСББ працівників та
звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення
та накладає стягнення, видає обов’язкові для
працівників об’єднання накази у сфері трудових
правовідносин;
— за рішенням правління видає довіреності
на представництво інтересів ОСББ іншим особам;
— відкриває і закриває рахунки ОСББ в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
— відповідно до рішень правління здійснює
інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань ОСББ.
Крім того, у разі оформлення трудових відносин з головою правління ОСББ, він стає посадовою особою ОСББ і виступає у якості роботодавця для найманих працівників. Тому відповідно
до трудового законодавства голова правління
ОСББ як роботодавець повинен забезпечити
виконання всіх вимог трудового законодавства, зокрема:
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— затвердження штатного розпису ОСББ у
межах затвердженого кошторису ОСББ;
— ознайомлення працівників з правилами
внутрішнього розпорядку, умовами роботи, положенням про оплату праці;
— проведення інструктажів з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, забезпечення заходів з охорони праці;
— ведення трудових книжок працівників;
— забезпечення трудових гарантій працівників щодо надання відпусток, інших обов’язкових
мінімальних і соціальних гарантій;
— видання наказів з кадрових питань та з інших питань діяльності ОСББ.
Що стосується прав і обов’язків членів ревізійної комісії, то для їх визначення слід звернутися
до п. 18 розділу III Типового статуту № 141, згідно
з яким ревізійна комісія (ревізор) має право:
— відповідно до періодичності, встановленої
загальними зборами, але не рідше одного разу
на рік отримувати від правління та працівників
об’єднання первинні та аналітичні документи
бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання,
ознайомлюватися із зазначеними документами,
робити з них виписки та копії;
— відповідно до періодичності, встановленої
загальними зборами, але не рідше одного разу
на рік отримувати від правління та працівників
об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;
— перевіряти та надавати загальним зборам
висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;
— за рішенням загальних зборів здійснювати
інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання;
— на інші дії у разі їх визначення загальними
зборами ОСББ.

Управління
багатоквартирним будинком
Відповідно до ст. 12 Закону № 2866 управління багатоквартирним будинком ОСББ здійснює
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через свої органи управління. Також за рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані
(всі або частково) управителю або асоціації.
Серед зазначених органів управління, у статуті ОСББ можуть бути передбачені і відповідні
структурні підрозділи (служби, відділи тощо).
Для працівників, що очолюють відповідні органи управління або здійснюють керівництво
ними у КП також передбачені відповідні професійні назви робіт, наприклад:
— «Директор виконавчий» — код КП 1210.1;
— «Завідувач відділу» — код КП1229.7;
— «Начальник відділу» — код КП 1229.7.
Але найчастіше відповідні функції з управління багатоквартирним будинком покладаються
на працівника, який працює на спеціально передбаченій у КП для цих цілей вузькоспеціалізованій посаді «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» з кодом КП 1491.
При цьому зазначена посада може бути як у
штатному розписі ОСББ у випадку його самостійного управління багатоквартирним будинком (будинками), так і у штатному розписі житлово-комунального підприємства, яке надає
відповідні послуги з управління багатоквартирними будинками, або асоціації ОСББ.
Разом з тим посаду «управителя житлового будинку» згідно з КП не слід плутати з поняттям «управитель», яке також згадується у Законі № 2866. Визначення цього поняття фактично міститься у п. 7
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 р. № 417-VIII, згідно
з яким управитель багатоквартирного будинку
(далі — управитель) — це фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором зі співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт
спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.
У першому випадку, посада «управителя житлового будинку (групи будинків)» може міститися у штатному розписі ОБСС і відповідний
працівник на зазначеній посаді виконує свої
обов’язки згідно з трудовим договором з ОСББ.
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У другому випадку «управитель» надає певні
послуги ОСББ на підставі відповідного договору
цивільно-правового характеру, укладеного між
ОСББ і управителем, умови якого повинні відповідати умовам «Типового договору про надання
послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і
споруд», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 484.
Відповідно до його кваліфікаційної характеристики, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
14 лютого 2012 р. № 56, для менеджера (управителя) житлового будинку (групи будинків)
передбачені такі основні завдання та обов’язки:
— організація та контроль роботи із забезпечення збереження та належного утримання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) та елементів благоустрою, розташованих
на прибудинковій території, згідно з правилами
й нормами технічної експлуатації;
— планування, організація та контроль огляду основних конструктивних елементів, огороджувальних конструкцій будинків і споруд,
інженерних мереж, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території;
— організація проведення профілактичних,
поточних, капітальних та аварійних ремонтів
відповідно до встановлених стандартів, вимог
та регламентів;
— вжиття заходів щодо своєчасної підготовки
житлового будинку та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
— участь у роботі комісії з приймання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) в управління;
— забезпечення ведення технічної документації, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності щодо стану
житлового будинку та елементів благоустрою,
розташованих на прибудинковій території;
— організація та контроль ведення обліку
власників, співвласників, наймачів та орендарів
жилих і нежилих приміщень у житловому будинку;
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— вжиття заходів щодо проведення поточних
та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;
— забезпечення належних умов користування власним та спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку;
— забезпечення обліку та збереження спільного майна власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку;
— розробка, організація та контроль виконання заходів щодо ефективного використання
питної води, економії електро- і теплової енергії
та інших енергетичних ресурсів;
— організація забезпечення потреб мешканців житлового будинку в отриманні житловокомунальних послуг належної якості;
— організація своєчасного укладання та переукладання договорів зі споживачами та виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг, контроль виконання ними умов
укладених договорів, організація вжиття судових та позасудових заходів до порушників;
— забезпечення проведення перерахунку
розміру плати споживачами за житлово-комунальні послуги у разі зниження їхньої якості;
— прийом громадян у визначені дні й години,
своєчасний розгляд заяв, листів, скарг й надання відповідей на всі питання щодо управління і
утримання будинку, користування спільним
майном власників жилих і нежилих приміщень
у будинку, забезпечення потреб мешканців в
отриманні житлово-комунальних послуг;
— організація періодичного проведення зборів
власників жилих та нежилих приміщень у житловому будинку, звітування про свою діяльність;
— сприяння підвищенню кваліфікації підлеглих працівників;
— забезпечення обліку повідомлень про виникнення аварій або тимчасове припинення виконання послуг;
— вжиття заходів щодо ліквідації аварійних
ситуацій у житловому будинку, на прибудинковій території;
— забезпечення дотримання правил пожежної безпеки, правил користування газо- і електроприладами, утримання в справному стані
протипожежних пристроїв.

37

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

Утримання та експлуатація
багатоквартирного будинку
Відповідно до ст. 22 Закону № 2866 для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування його спільним
майном, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення
побутових відходів, ОСББ за рішенням загальних зборів має право:
— задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;
— визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі
співвласники укладають відповідні договори;
— виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.
У випадку самостійного задоволення потреб
в утриманні і експлуатації багатоквартирного
будинку, користуванні спільним майном відповідна діяльність ОСББ буде регулюватися Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих
суб’єктів.
Також в організаційній структурі ОСББ та
його штатному розписі у цьому випадку можуть
бути передбачені й відповідні служби та посади
(професії) сфери ЖКГ переважно технічного
характеру, про які йшлося у попередньому номері у статті щодо працівників ЖКГ, а саме інженери, техніки, майстри, слюсарі, прибиральники тощо відповідних спеціалізацій (водопостачання, теплопостачання, ремонт тощо) та їх
керівники.
Разом з тим газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на
підставі договорів між власниками квартир і
газо- та електропостачальними організаціями
відповідно до вимог законодавства, і тому, як
правило, у штатному розписі ОСББ не передбачаються посади (професії), що безпосередньо
пов’язані з газо- та електропостачанням.
Цілком зрозуміло, що у штатному розписі
ОСББ або асоціації ОСББ, можуть бути передбачені і відповідні посади бухгалтерів:
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— «Головний бухгалтер» — код КП 1231;
— «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)» —
код КП 2411.2;
— «Бухгалтер-ревізор» — код КП 2411.2;
— «Бухгалтер» — код КП 3433.
Крім того, в окремих великих ОСББ можуть
бути й такі наскрізні посади:
— «Економіст» — код КП 2441.2;
— «Юрисконсульт» — код КП 2429;
— «Диспетчер» — код КП 3119;
— «Секретар тощо» — код КП 4115.
Також можуть бути у штатному розписі ОСББ
і такі посади (професії), які належать до сфери охорони або інших відповідних сфер, наприклад:
— «Охоронник» — код КП 5169;
— «Комендант будинку» — код КП 5121;
— «Сторож» — код КП 9152;
— «Консьєрж» — код КП 9141.
Для визначення посадових (робочих) обов’язків окремих працівників ОСББ слід звертатися до відповідних кваліфікаційних характеристик, що містяться у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (далі — ДКХП). Наприклад, для «бухгалтера-ревізора ОСББ» у посадовій інструкції
можна передбачити такі основні завдання та
обов’язки відповідно до випуску 1 ДКХП (відповідні обов’язки можуть бути також передбачені й
для членів ревізійної комісії ОСББ):
— здійснення відповідно до чинних інструкцій і положень планових та, за спеціальними завданнями, документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності ОСББ з ведення
бухгалтерського обліку майна, зобов’язань та
господарських операцій, а також його підрозділів, які є на самостійному балансі (ОСББ у складі
асоціації);
— своєчасне оформлення результатів ревізії і
подання їх до відповідних інстанцій ОСББ для
вживання необхідних заходів;
— надання оперативних вказівок керівникам
ОСББ щодо усунення виявлених порушень і недоліків, проведення контрольних перевірок виконаних робіт;
— контроль достовірності обліку коштів, які
надходять, товарно-матеріальних цінностей і
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основних фондів, своєчасного відображення
на рахунках бухгалтерського обліку операцій,
пов’язаних з їхнім рухом, правильності витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядку складання звітності на основі первинних
документів, а також організації проведення
інвентаризацій і бухгалтерського обліку в підрозділах ОСББ та додержання термінів перерахування податків і виплати заробітної плати;
— участь у розробленні і здійсненні заходів,
які спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових коштів, посилення
контролю за господарсько-фінансовою діяльністю ОСББ, забезпечення зберігання власності
ОСББ і правильну організацію бухгалтерського
обліку;
— вжиття необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів;
— контроль діяльності працівників ОСББ
щодо організації ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Окремо слід розглянути професійну назву роботи у КП «Фахівець з організації кондомініумів» (код КП 3439). Поняття кондомініум (від
лат. con — разом і dominium — володіння) означає співволодіння, спільне володіння, а саме:
— спільне володіння і управління однією і
тією ж територією двома або більше державами;
— спільне володіння єдиним об’єктом, найчастіше будинком, але також й іншим нерухомим майном.
У зв’язку із зазначеним можна зробити висновок, що відповідно назва посади також
пов’язана з діяльністю ОСББ, точніше з організацією цієї діяльності, і тому її також можна передбачити у штатному розписі ОСББ. Проте на
практиці це зустрічається дуже рідко, бо серед
завдань та обов’язків працівників ОСББ переважають такі, що пов’язані з поточною діяльністю ОСББ вже після його організації (утворення). Тому назва посади «фахівець з організації кондомініумів» може бути доречною у
штатному розписі консалтингових або юридичних фірм, які надають відповідні послуги щодо
допомоги у створенні ОСББ, його реєстрації та
організації його роботи.
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Крім того, у КП для сфери ЖКГ передбачена і
така професійна назва роботи, як «Менеджер
(управитель) підприємства житлово-комунального господарства» з кодом КП 1491. На сьогодні
кваліфікаційну характеристику для цієї посади
ще не затверджено і тому важко робити висновки щодо можливості її наявності у штатному
розписі ОСББ.
Разом з тим, оскільки ОСББ за характером
своєї діяльності фактично є громадською неприбутковою організацією, що об’єднує власників
житлових та (або) нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку з метою перш за все
захисту їхніх прав та інтересів в процесі отримання житлово-комунальним послуг, його важко
вважати «підприємством ЖКГ». До таких підприємств скоріше належать «виконавці окремих
житлово-комунальних послуг», які також згадуються у Законі № 2866, і з якими ОСББ можуть
укладати відповідні договори. Тому і посада «Менеджера (управитель) підприємства житлово-комунального господарства» буде більш доречною
у штатному розписі зазначених підприємств-виробників і постачальників житлово-комунальних послуг.
У будь-якому разі основною метою роботи
менеджерів і фахівців у системі ОСББ є забезпечення комфортних умов проживання власникам жилих приміщень та забезпечення належних умов утримання нежилих приміщень
у будинку відповідно до чинного законодавства.
Наприкінці підкреслимо, що безумовними
перевагами ОСББ є самостійний вибір представників робочих спеціальностей, які робитимуть ремонтні роботи, підрядників (вивезення
сміття, дезінфекція тощо) і умови роботи з
ними, а також вплив на якість послуг, що надаються ними. Звісно, в результаті значно покращується житлово-комунальне обслуговування, що є надзвичайно важливим для власників приміщень у багатоквартирних будинках.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
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Оцінка персоналу: етапи
впровадження та визнані методи
Правильна організація процесу управління персоналом є однією з найважливіших
умов, що забезпечують успішну діяльність підприємства, але при цьому постає
цілий комплекс завдань, зокрема й необхідність визначення ефективності виконання працівниками своїх посадових обов’язків, простіше кажучи — оцінки персоналу.
Ефективна система оцінки дозволяє розробляти, уточнювати й підтверджувати
критерії відбору і таким чином вдосконалювати використовувані на підприємстві
методи відбору персоналу та роботи з вже наявними працівниками. Дізнайтеся, які
існують критерії оцінки персоналу, ознайомтеся з етапами її впровадження на підприємстві, а також оберіть з найпоширеніших методів індивідуальної, групової та
комплексної оцінки працівників ті, які буде доречно використовувати саме на вашому підприємстві.

Критерії оцінки персоналу
Аби отримати достовірну інформацію, насамперед необхідно точно і об’єктивно виділити показники, за якими буде проводиться оцінка, а
тому надзвичайно важливо встановити чіткі й
продумані критерії оцінки персоналу.

Критерії оцінки персоналу — це ознаки, що характеризують ступінь прояву тих чи інших ділових та/
або особистісних якостей працівника, продуктивність його роботи, мотивацію і поведінку в різних
ситуаціях.

Отримані в результаті оцінки персоналу показники й допоможуть виявити, відповідає працівник та його робота встановленим (запланованим, нормованим) вимогам та чи влаштовує
він роботодавця в цілому.
Звісно, для всіх категорій працівників (чи посад, якщо передбачається оцінювання не вже
працюючих співробітників, а кандидатів на вакантні посади) не може бути єдиних критеріїв
та єдиної системи оцінки — одна частина критеріїв характеризуватиме загальні моменти, рів-
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нозначні для всіх працівників підприємства, а
друга — залежатиме від специфічних умов та
норм праці на конкретній посаді.
Наразі існує чотири загальноприйняті групи критеріїв оцінки персоналу, які можуть
використовуватися з індивідуальними корективами практично на будь-якому підприємстві:
— професійні (містять характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного
досвіду працівника, його кваліфікації, результатів роботи тощо);
— ділові (виявляють наявність у працівника
таких якостей як організованість, відповідальність, ініціативність і т. і.);
— морально-психологічні (розкривають такі
особистісні риси працівника як чесніть, справедливість, здатність до самооцінки, психологічна стійкість тощо);
— специфічні (інтегральні) критерії (ґрунтуються на основі інших притаманних працівникові якостей і характеризують його загальну
культуру, спосіб мислення, авторитет, стан
здоров’я і т. п.).
Результати періодичної оцінки роботи персоналу підтверджують (або не підтверджують)
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правильність прогнозу професійної успішності
працівників, зробленого на підставі використовуваних методів і процедур як відбору кандидатів на вакантні посади, так і обрання відповідного працівника з вже працюючих для призначення на вищу посаду. І якщо все ж таки
вирішити, був вибір працівника вдалим чи ні,
можна за результатами його праці (наприклад,
для начальника відділу збуту таким позитивним
результатом буде зростання обсягів продажів
підприємства), то вдосконалити систему відбору без такого роду зворотного зв’язку практично
неможливо.

Категорії оцінюваних працівників
Також необхідно встановити, робота яких категорій персоналу підлягає регулярній оцінці.
Залежно від того, яка категорія працівників буде
оцінюватися, змінюються і зміст системи оцінки, і використовувані при цьому критерії та нормативи. Наприклад, оцінка роботи керівників,
праця яких вимагає виконання широкого набору різних завдань і погано піддається регламентації, не обмежуватиметься лише кількісними
показниками, що характеризують роботу відповідного підрозділу підприємства, а й включатиме низку якісних показників, які мають оцінити
найважливіші компоненти діяльності керівника. Тоді як оцінка обслуговуючого персоналу
може ґрунтуватися лише на кількісних показниках, що відображають продуктивність і якість їх
праці.
Якщо результати оцінки персоналу використовуються для зв’язку робочих показників і
оплати праці, то оцінюватися повинні тільки ті
результати, які знаходяться під контролем працівника та/або зумовлені винятково продуктивністю і якістю його роботи. У разі, коли результат праці не залежить повністю від працівника
та якщо працівник не має повного контролю
над своєю роботою (наприклад, праця на складальному конвеєрі, коли результати роботи працівника значною мірою залежать і від роботи
інших людей), то в таких випадках має сенс оцінювати не окремого працівника, а результати
роботи всієї бригади, робочої групи або цілого
підрозділу.
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Етапи впровадження системи оцінки
Впровадження системи оцінки персоналу —
складний і тривалий процес управління персоналом підприємства, що супроводжується
трансформацією корпоративної культури підприємства. Якщо на початку система оцінки не
може існувати без активної підтримки відділу
кадрів чи служби управління персоналу, то згодом вона може «зажити своїм життям» і стати
не завжди підконтрольною її «творцям».
На підприємстві впровадження системи оцінки персоналу відбувається у кілька етапів, серед
яких можна виділити три основні — започаткування (введення), закріплення і напрацювання
досвіду. Кожен з них має свої специфічні особливості, що визначають завдання служби управління персоналом і впливають на вибір інструментів оцінки.
1. Етап започаткування (введення).
Найчастіше передумовами для впровадження
на підприємстві системи оцінки персоналу є або
прагнення керівництва до розвитку своїх працівників, або криза в роботі підприємства, пов’язана з якістю наявних людських ресурсів.
На цьому етапі слід проявити особливу обережність, оскільки через незнання основ правильного введення системи оцінки персоналу
замість бажаного збільшення продуктивності
роботи працівників можна отримати демотивований колектив. Тому тут головним завданням
є точне визначення мети й керівництво підприємства має відповісти собі на питання —
який результат очікується від впровадження
системи оцінки.
Як правило, всі види оцінки персоналу переслідують три мети — адміністративну, інформаційну та мотивувальну.
Адміністративна мета.
Результатом досягнення цієї мети буде виявлення, кого з працівників доцільно підвищити,
хто, навпаки, не справляється зі своїми обов’язками, кого варто перевести на іншу посаду
(можливо й в інший структурний підрозділ), а
також яких працівників можна буде безболісно
скоротити у разі потреби змін в організації виробництва і праці. Зрозуміло, що процес підвищення дозволяє заповнювати наявні вакансії
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середньої (а подекуди й вищої) ланки управління
підприємством працівниками, які вже проявили
свої здібності, а тому є вигідним для роботодавця. Також наявність можливості підвищення є
корисним і для працівників підприємства, оскільки допомагає задовольнити їхні професійні амбіції. Загалом підвищення є ефективним способом визнання досягнень працівників в роботі,
однак, при прийнятті таких рішень керівництво
повинно підвищувати тільки тих, хто має необхідні здібності для належного виконання обов’язків на новій посаді.
Переведення використовується в цілях розширення досвіду працівника, а також в тих випадках, коли для керівництва очевидно, що людина буде працювати більш ефективно на новій
посаді. У низці випадків переведення використовується, коли людина працює незадовільно,
але у зв’язку з її великим стажем роботи чи
минулими заслугами керівництво вважає
неетичним припинення з нею трудового договору. У такій ситуації виходом може бути переведення на нижчу посаду (звісно, за умови
дотримання положень чинного законодавства) — адже працівник ще здатний приносити певну користь, але він не повинен блокувати кар’є-ру перспективнішому працівникові
або фактично перешкоджати реалізації цілей
підприємства.
Інформаційна мета.
Ця мета на практиці не дуже часто застосовується як головна для впровадження системи
оцінки персоналу, але, водночас, широко використовується як додаткова до інших. Вона спрямована на інформування працівників про рівень їхньої роботи й при вдалій реалізації введення системи оцінки працівники своєчасно
дізнаватимуться про якість своєї роботи, сильні
та слабкі сторони і можливі напрямки вдосконалення своїх професійних знань та навичок.
Мотиваційна мета.
Така мета безпосередньо пов’язана з необхідністю виявлення показників, на підставі яких
керівництво може певним чином винагородити
найкращих та перспективних працівників (матеріально або морально), а систематичне заохочення поведінки, що асоціюється з високою про-
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дуктивністю, повинно вести до аналогічної
поведінки і в майбутньому.
Але незалежно від переслідуваних цілей, під
час започаткування системи оцінки персоналу досить часто виникають певні ускладнення, пов’язані з наступними чинниками:
— відсутність на підприємстві конкретної
політики та методології щодо управління персоналом;
— низька освіченість у сфері оцінки персоналу внутрішніх замовників робіт (наприклад, не
завжди керівник певного структурного підрозділу може об’єктивно оцінити якість наданого
йому бухгалтерією звіту щодо витрат його відділу за рік);
— недостатня компетентність менеджерів у
сфері оцінки персоналу та розуміння її результатів;
— опір або недовіра з боку співробітників.
Головними завданнями на даному етапі є:
— проектування системи оцінки: які методи застосовувати для певних категорій співробітників, що оцінювати і як це слід робити при
підборі персоналу, щорічній оцінці, прийняття
кадрових рішень щодо переведення або звільнення працівників, яке використовувати програмне забезпечення для управління персоналом тощо;
— просування ідеології оцінки: інформаційна підтримка системи всередині підприємства,
отримання зворотного зв’язку, навчання менеджерів щодо проведення оцінки, а керівників —
коректному сприйнятті результатів, демонстрація їхньої користі й роз’яснення обмежень у
використанні.
Етап започаткування триває упродовж одного року, хоча цей термін може варіюватися залежно від масштабів підприємства та складності
впроваджуваної системи оцінки, а також корпоративної культури. До того ж, на великих підприємствах впровадження системи оцінки в різних структурних підрозділах може перебувати й
на різних етапах.
2. Етап закріплення.
Після етапу започаткування системи оцінки
персоналу настає етап її закріплення. Менеджери підприємства вже звикли до термінології,
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ознайомилися з результатами і методам оцінки.
Деякі керівники сприймають оцінку як додатковий інструмент впливу на підлеглих і колег та
намагаються використовувати його для внутрішньої політичної боротьби. Інші перекладають
на оцінку персоналу свої управлінські функції.
Недостатні обсяги продажів? Давайте оцінимо
продавців. Затягнулася здача проектної документації? Давайте оцінимо розробників і т. д..
Тут потрібно вчасно зупинитися і подивитися —
а чи не йде це врозріз з цілями підприємства?
Якщо так і є, то слід скорегувати напрямок роботи
у цій сфері й припинити спроби таких маніпуляцій.
Проходження даного етапу вимагає вирішення наступних завдань:
— аналіз перших проектів: на його підставі
слід доробити й налагодити систему оцінки з
урахуванням побажань внутрішніх замовників;
— встановлення «правил гри»: необхідно
визначити, хто може ініціювати проведення
оцінки персоналу, для яких цілей, в якій формі
тощо;
— визначення ролі внутрішніх співробітників: залучення керівників до оцінки, формування групи власних оцінювачів;
— доопрацювання завдань, вирішених на
попередній стадії.
Першу оцінку персоналу можна вважати апробацією системи та провести її в пілотній групі.
Під час проведення оцінки головне завдання відділу кадрів чи служби управління персоналом —
надавати консультаційну підтримку як керівникам підприємства, так і співробітникам, роботу
яких оцінюють.
Методи на цьому етапі не сильно відрізнятимуться від попереднього етапу. Однак, в цей момент необхідно залучати внутрішніх оцінювачів
(керівників підрозділів), оскільки вони повинні
отримати досвід проведення оцінки під керівництвом кадровиків і компетентних фахівців.
3. Етап напрацювання досвіду.
Вихід на даний етап займає, як правило, кілька років (при хороших темпах роботи 2 – 3 роки
з початку впровадження системи оцінки).
Основними завданнями на даному етапі є:
— ревізія і коригування методів оцінки (використовуючи статистичну інформацію та
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проаналізувавши її, можна зробити висновки
про доцільність існуючих методів оцінки);
— передача більшості функцій оцінки персоналу керівникам структурних підрозділів або
групі внутрішніх оцінювачів;
— налагодження контролю якості внутрішньої системи оцінки (аналіз статистичних
відхилень).
На даному етапі система оцінки може суттєво
ускладнитися. Деякі підприємства не зупиняються на досягнутому. Так, припустимо, якщо
оцінка персоналу передбачає оцінку корпоративних компетенцій, то підприємство переходить до розробки професійних. Тут можна вводити методи оцінки, засновані на експертній
думці керівників структурних підрозділів та відділу кадрів, а також для цього навіть можуть
створюватися окремі підрозділи.
Пройшовши всі стадії впровадження, оцінка
персоналу повинна перетворитися в регулярну
діяльність і потужний інструмент розвитку підприємства.

Методи індивідуальної оцінки
Слід зазначити, що до оцінки персоналу можуть залучатися як безпосередні керівники оцінюваних працівників, так і інші начальники,
колеги, підлеглі, фахівці відділу кадрів, зовнішні
консультанти і, нарешті, сам оцінюваний (самооцінка). Таким чином, ознайомлення з методами оцінки персоналу всіх працівників — гарантія того, що застосовувані методи дадуть очікуваний ефект.
Усі методи оцінки можна розділити на методи
індивідуальної оцінки працівників, які засновані на дослідженні індивідуальних якостей працівника, і методи групової оцінки, які засновані
на порівнянні ефективності працівників всередині підприємства.
Наразі розглянемо найбільш поширені методи індивідуальної оцінки.
Співбесіда.
Оціночна співбесіда може проводитися:
— безпосередньо керівником;
— в рамках регулярної атестації спеціально
створюваної для цієї мети атестаційною комісією.
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Успіх оціночної співбесіди вирішальним чином залежить від керівника і членів атестаційної комісії (якщо ця співбесіда проводиться в
рамках атестації). Можна виокремити низку
факторів, що впливають на те, якою мірою оціночна співбесіда вирішує спектр завдань, що
стоять перед системою оцінки загалом.
Так, підготовка і проведення оціночної співбесіди значною мірою залежить від тих підходів
до оцінки роботи персоналу, які склалися на
певному підприємстві. Це може бути співбесіда,
яка проводиться керівником з підлеглими через
певні періоди часу (квартал, півріччя, рік), або
ж співбесіда, яка проводиться атестаційною комісією в рамках регулярної атестації.
У процесі підготовки до проведення оціночної співбесіди необхідно, щоб керівник, який
проводить співбесіду, і підлеглий брали однаково активну участь в її проведенні. Тому до співбесіди повинні бути готові обидві сторони.
Керівники і фахівці, які беруть участь у процедурі оцінки, повинні підготуватися до збору
та аналізу інформації, а також до того, щоб зробити відповідні висновки, які дозволять вжити
заходи, здатні позитивно вплинути на ефективність працівника.
Інтерв’ю.
Ця методика запозичена відділами по роботі
з персоналом з соціології.
Ось приклад плану інтерв’ю з метою оцінки
особистості. Зазначимо, що в інтерв’ю важливо
отримати інформацію про наступні компоненти
і характеристики особистості:
— інтелектуальна сфера;
— мотиваційна сфера;
— темперамент, характер;
— професійний і життєвий досвід;
— здоров’я;
— ставлення до професійної діяльності;
— дитинство (дитячий садок та школа);
— професійне навчання (початкова, середня,
вища освіта);
— служба в армії;
— ставлення до роботи на підприємстві;
— захоплення;
— самооцінка, бачення можливостей;
— сімейний стан, стосунки в родині;
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— форми проведення дозвілля.
Метод «360 градусів оцінки».
Співробітник оцінюється своїм керівником,
своїми колегами та підлеглими (за наявності).
Конкретні форми оцінки можуть варіюватися,
але всі заповнюють однакові бланки і обробка
результатів проводиться за допомогою комп’ютерів, аби забезпечити анонімність.
Оцінка проводиться в кілька етапів: визначаються критерії, складаються опитувальники,
проводиться анкетування, в кінці аналізуються
результати і розробляється план розвитку недостатньо розвинених компетенцій. Важливо
правильно визначити критерії оцінки, які не
можуть бути однаковими для різних посад: для
кожної визначається своє коло компетенцій із
заздалегідь розробленими індикаторами — поведінковими прикладами.
Метод може бути використаний для вирішення найширшого кола завдань, пов’язаних в першу чергу з професійним розвитком працівника.
Застосовується для попереднього формування
кадрового резерву, виявлення потреби в навчанні, оцінки його результатів, створення планів
індивідуального розвитку.
Анкетування.
Оціночна анкета передбачає певний набір питань та описів. Вона допомагає оцінити та проаналізувати наявність або відсутність у працівника певних рис, а також описує ті професійні
ситуації, які потребують вирішення (зазвичай, в
анкеті міститься від шести до десяти вирішальних ситуацій з описом поведінки, з яких оцінюваний має обрати найбільш вдалий, на його думку, варіант). Для використання цього методу
фахівці готують список описів як «правильної»,
так і «неправильної» поведінки працівників в
окремих (вирішальних) ситуаціях. Ці описи розподіляються за рубриками відповідно до характеру роботи. Особа, яка проводить оцінку, готує
журнал для записів по кожному оцінюваному
працівникові, в який вносить приклади поведінки по кожній рубриці. Потім цей журнал використовується для оцінки результативності праці.
Як правило, метод використовують для оцінювання саме керівником, а не колегами або підлеглими.
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Тестування.
Для оцінки працівника можуть бути застосовані й різні тести. За своїм змістом вони поділяються на три групи:
— кваліфікаційні, що дозволяють визначити
ступінь кваліфікації працівника;
— психологічні, що дають можливість оцінити особистісні якості працівника;
— фізіологічні, що виявляють фізіологічні
особливості людини.
Позитивні сторони тестової оцінки в тому, що
вона дозволяє отримати кількісну характеристику за більшістю критеріїв оцінки, до того ж
можлива комп’ютерна обробка результатів. Однак, оцінюючи потенційні можливості працівника, тести не враховують, а орієнтуються на те,
як наявні у людини здібності проявляються на
практиці.

Методи групової оцінки
Методи групової оцінки дають можливість
провести порівняння ефективності роботи співробітників усередині групи, зіставити працівників між собою. Їх існує декілька.
Метод класифікації.
Особа, яка проводить оцінку, має розподілити
всіх працівників по черзі, від кращого до гіршого, по якомусь одному загальному критерію. Однак це досить складно, якщо кількість осіб в групі перевищує 20 осіб, значно простіше виділити
успішного або неуспішного працівника, ніж
проранжувати середнього.
Рішенням може бути використання методу
альтернативної класифікації. Для цього особа,
що проводить оцінку, спочатку має вибирати
найкращого і найгіршого працівників, потім відібрати наступних за ними і т.д..
Метод порівняння за парами.
Порівняння за парами робить класифікацію
простіше і достовірніше — порівняння кожного
з кожним відбувається в спеціально згрупованих парах. На перетині прізвищ в парі зазначається прізвище того співробітника, який в
даній парі вважається найбільш ефективним.
Потім відзначається кількість випадків, коли
працівник виявляється кращим у своїй парі, і на
підставі цього будується загальний рейтинг.
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Оцінка може бути утруднена, якщо загальна кількість співробітників занадто велика — число
пар буде завеликим, і робота з анкетою швидко
стомить.
Коефіцієнт трудової участі.
Коефіцієнт трудової участі (далі — КТУ) являє
собою узагальнену кількісну оцінку трудового
вкладу кожного члена колективу в загальні результати роботи підприємства (структурного
підрозділу).
Величина базового КТУ дорівнює одиниці.
У США переважно використовується метод
географічної шкали рейтингу. Широко застосовуються описовий метод і анкети. Частка інших
методів становить не більше 5%. Класифікацію і
порівняння за парами використовують 10 – 15%
роботодавців.
Метод ділових ігор.
Оцінка персоналу здійснюється в рамках спеціально розроблених імітаційних і розвиваючих
ділових ігор. До оцінки залучаються як самі учасники ділових ігор, так і експерти-спостерігачі.
Атестаційні ділові ігри проводяться, як правило,
на результат, що дозволяє оцінити готовність
персоналу до вирішення поточних і майбутніх
завдань, а також індивідуальний внесок кожного
учасника гри. Цей метод оцінки може використовуватися для визначення ефективності командної роботи персоналу.

Комплексна оцінка
працюючого персоналу
Для організаційного забезпечення створюється координаційна група, до складу якої
входять керівники структурних підрозділів, в
яких проводиться комплексна оцінка. Ця група
проводить нараду зі співробітниками структурного підрозділу, щоб роз’яснити цілі роботи,
сенс оціночних процедур, права і обов’язки співробітників при проходженні цих процедур.
Комплексна оцінка персоналу проводиться не
рідше одного разу на 3 – 5 років. Результати
оцінки зберігаються у відділі по роботі з персоналом в особовій справі співробітника і базі даних по персоналу.
Комплексна оцінка здійснюється за наступною схемою:
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— визначення мети оцінки;
— визначення об’єкта оцінки;
— вибір методів оцінки;
— визначення суб’єкта оцінки;
— час/місце/порядок проведення оцінки;
— результативність оцінки.
Одним з поширених за останні роки методів
комплексної оцінки персоналу став метод MBO
(Management by Objectives), тобто управління за
допомогою постановки цілей. Полягає він в наступному: співробітник і його безпосередній керівник спільно формулюють основні цілі співробітника на майбутній період, як правило, це
календарний рік. Таких цілей має бути небагато
і вони повинні узгоджуватися з основними завданнями діяльності співробітника. Крім того,
вони повинні мати цілу низку характеристик, а
саме бути:
— конкретними і предметними;
— вимірюваними, тобто піддаватися кількісній оцінці;
— значущими, тобто безпосередньо відносяться до професійної діяльності співробітника;
— орієнтованими в часі, тобто кожна мета
повинна мати свій термін досягнення (виконання).
Після закінчення атестаційного періоду співробітник і його керівник спільно оцінюють, наскільки були досягнуті раніше поставлені цілі.
Зазвичай складається таблиця, в якій перераховані обговорювані цілі і проставлено процентний рівень їх досягнення. За результатами проведення такої роботи знову ж формується перелік цілей вже на наступний атестаційний
період.
У цього методу є один істотний недолік: з
його допомогою можна оцінити тільки ті аспекти роботи співробітника, які були сформульовані і визначені заздалегідь.
Останнім часом до критеріїв оцінки рекомендується включати наступні:
Кількісні показники роботи.
Ці критерії мають сенс тільки якщо для них
розроблені норми (планові показники). Тоді
фактичну роботу співробітника легко порівняти
з встановленими плановими показниками. До
них відносять, наприклад:
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— обсяги продажів;
— кількість угод;
— кількість підписаних на майбутнє контрактів (ф’ючерси);
— кількість дзвінків;
— кількість презентацій, зустрічей, переговорів;
— обсяги повернення заборгованостей;
— обсяги продажів спеціальним клієнтам
(квота продажів, тобто ті, за якими виставлені
спеціальні вимоги, скажімо, «продати в такийто регіон» або «продати такий-то товар»);
— кількість угод по квотованим клієнтам.
Мета: проаналізувати, наскільки співробітник (після оцінки «на вході») зміг підтягнути рівень своїх професійних знань і навичок до необхідних. На цьому етапі результати оцінки повинні включати:
— процентну відповідність ідеального профілю посади;
— зони найближчого розвитку для того щоб
в майбутньому на 100% відповідати профілю посади.
На цьому етапі не ставиться завдання переглянути рівень зарплати працівника або перевести його на іншу посаду.
Якісні показники роботи.
Якісні показники роботи складаються на
основі спеціального опитування начальників
відділів. Для цієї групи критеріїв також бажано
мати прохідний мінімум (який буде вважатися
допустимим результатом). Тут можна врахувати, наприклад:
а) по клієнтам:
— задоволеність роботою співробітника з
боку клієнтів;
— виконання надскладного проекту;
— залучення важливого та особливо перспективного клієнта;
б) по команді (відділу, колективу):
— задоволеність роботою співробітника з
боку керівництва;
— задоволеність роботою співробітника з
боку колективу;
— ефективне безконфліктне спілкування всередині відділу;
— дисципліна;
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— інноваційні розробки;
— загальноколективні ініціативи;
в) по підприємству:
— суспільна праця;
— безконфліктне спілкування всередині підприємства.
Мета оцінки: визначити процентне співвідношення відповідності профілю посади. А ось результатом такої оцінки може бути саме просування кар’єрними сходинками. Найчастіше це
супроводжується зміною заробітної плати.
Метод оціночних центрів.
Перераховані методи, як правило, дозволяють вирішити лише окремі конкретні питання оцінки потенційних здібностей працівників
і не дозволяють оцінити особистість у всіх її
проявах. У зв’язку з цим цілком логічною є поява
в останні роки нового комплексного методу
оцінки особистості працівника — метод оціночних центрів або ассесмент-центру, що
синтезував окремі елементи зазначених методів і напрямків.
Існує кілька визначень цього терміну. Наприклад, Департамент праці та зайнятості США визначає ассесмент як систематичний підхід до
збору інформації про співробітників. Якщо розглядати ассесмент з цієї точки зору, то такий підхід застосовується практично у всіх сферах життєдіяльності людини: в освіті, в армії, в бізнесі,
промисловості, науці й т.д..
Але у данному випадку нас більше цікавить
застосування ассесмента у бізнес-сфері. Тому
доречніше буде використовувати наступне визначення: «Ассесмент-центр передбачає стандартизовану багатоаспектну оцінку персоналу.
Ассесмент включає в себе безліч оціночних процедур і заходів: інтерв’ю, психологічні тести та
ділові ігри».
Вперше центр оцінки персоналу як процедуру
роботи з персоналом застосували в компанії
AT & T (США) в 1954 році в рамках дослідницької діяльності. А вже з 1958 року процедура ассесмента набула популярності у бізнес-практиці
в США та інших країнах світу. До 1970 року власними центрами оцінки персоналу користувалися вже 100 компаній, а до 1980 року ця цифра
зросла до 2000 компаній.
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Сьогодні тенденція така, що ассесмент-центри прагнуть використовувати для все більш і
більш масового тестування. Традиційні ассесмент-центри зосереджують увагу роботу фахівців. А їхні можливості обмежені фізичними
здібностями, і вони можуть оцінювати лише
кілька людей протягом дня. Тому ассессмент
стає вельми дорогою процедурою для будь-якої
компанії. Використання аудіозаписів і тестів,
які вже мають шкалу оцінки, дозволяють піддавати процедурі ассессмента більшу кількість
співробітників. Таким чином, асесмент стає
менш витратним і більш ефективним методом
оцінки персоналу.
В ассесмент-центрах виділяють 25 критеріїв оцінок:
1) здатність до навчання (загальні розумові
здібності);
2) вміння робити усні узагальнення (наскільки добре людина може зробити усне повідомлення перед невеликою групою на добре знайому тему);
3) вміння робити письмові узагальнення (наскільки успішно співробітник може скласти записку на добре знайому тему);
4) контактність (у якому ступені дана людина
викликає до себе симпатії);
5) поріг сприйняття соціальної думки (наскільки легко людина реагує на незначні зауваження, що стосуються її поведінки);
6) здатність до творчості (яка вірогідність
того, що людина здатна вирішити управлінську
задачу новим, відмінним від інших способом);
7) самооцінка (наскільки реалістичним є уявлення людини про співвідношення своїх здібностей і обов’язків, наскільки вона розуміє мотиви власної поведінки);
8) громадські завдання (відношення до расових, етнічних, соціально-економічних, освітніх і
інших подібних питань);
9) гнучкість поведінки (наскільки легко людина у разі примусу змінює свою поведінку
або модифікує її для досягнення поставленої
мети);
10) необхідність схвалення з боку вищої посади (ступінь емоційної залежності від керівництва);
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11) необхідність схвалення з боку рівних за
соціальним станом осіб (ступінь емоційної залежності від думки колективу);
12) внутрішні робочі нормативи (наскільки
висока якість, з ким співробітник хоче виконати
будь-яку роботу, в порівнянні з більш низьким,
але цілком прийнятним);
13) необхідність просування (враховується
прагнення до значного просування кар’єрними
сходинками і терміни, за які людина сподівається
таке просування здійснити, порівняно з колегами, які займають рівне з ним положення);
14) визначення стабільності (якою мірою
співробітник хоче бути забезпеченим роботою);
15) гнучкість у досягненні мети (життєві цілі,
їх відповідність реальним можливостям);
16) першочерговість роботи (міра задоволення, що отримується від роботи, більше задоволення від інших сфер діяльності в повсякденному житті);
17) система акцентів позитивних сторін діяльності компанії (здатність виділити позитивні
сторони діяльності фірми у ставленні до персоналу: сервіс, доброзичливе ставлення, справедливість займаної позиції відносно заробітку);
18) реальність надій (чи виправдовуються надії відносно роботи в компанії, чи співпадають
вони з дійсністю);
19) терпимість до невизначеності і нестандартних умов роботи;
20) здатність працювати тривалий період без
достатнього рівня винагороди з перспективою
отримати нагороду пізніше;
21) стресостійкість (до якої межі напруженість роботи не порушує нормальний психологічний стан);
22) різноманітність інтересів (різні сфери
діяльності і захоплення — такі як політика, музика, мистецтво, спорт);
23) енергія (як довго співробітник може витримувати високий рівень навантаження);
24) організованість і здатність до адекватного планування кар’єри;
25) готовність приймати рішення і вміння їх
обґрунтовувати.
Вибір методів оцінки персоналу для кожного
конкретного підприємства є індивідуальним
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завданням, вирішити яке може тільки керівництво самого підприємства (можливо, за допомогою професійних консультантів). Система
оцінки повинна враховувати і відображати
низку чинників — стратегічні цілі підприємства, стан зовнішнього середовища, організаційну культуру і структуру, традиції підприємства та характеристики зайнятого в ньому
персоналу.
У стабільних підприємствах зі стійкою ієрархічною структурою, як правило, можуть ефективно використовуватися традиційні методи
оцінки; для динамічних підприємств, що діють в
умовах мінливого зовнішнього середовища,
краще підходять нетрадиційні методи.
При виборі системи оцінки необхідно звернути особливу увагу на її відповідність іншим системам управління персоналом — компенсації,
планування кар’єри, професійного навчання,
аби домогтися синергетичного ефекту і уникнути конфліктів і протиріч.
Наприкінці зазначимо, що на більшості середніх за кількістю працюючих підприємств повністю впровадити систему оцінки персоналу та
визначити її ефективність вдається не раніше,
аніж за два роки, протягом яких, зазвичай, проводиться коригування системи та виправлення
виявлених недоліків. Проте люди залишаються
головним ресурсом будь-якого підприємства —
саме тому роботодавці й конкурують між собою
і у сфері професійного розвитку своїх співробітників (намагаються підвищити їх знання та навички). До того ж, і працівник, завдяки оцінці
може виявити в себе «дрібниці», які заважають
ефективно працювати й надалі він бачитиме
сенс у тому, аби їх позбутися (наприклад, не
спізнюватися на роботу, більш терпимо ставитися до клієнтів тощо). А через певний час ця
поведінка зафіксується і стане звичкою. Таким
чином, у співробітників можна розвинути правильну виробничу поведінку і стандарти роботи, що і є однією з головних цілей процесу управління персоналом.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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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.

Плануємо прийняти на роботу студента, який навчається у вищому навчальному
закладі на денній формі. Виникає питання: чи потрібно з ним оформлювати
трудовий договір на умовах сумісництва?
Ні, не потрібно — це буде його основним
місцем роботи (звісно, якщо він ще десь не
працює).
Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) трудовим договором є
угода між працівником і роботодавцем, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором
і угодою сторін. Процес же отримання відповідного ступеня та кваліфікації особою, яка навчається у вищому начальному закладі на певному рівні вищої освіти, законодавством про
працю не регулюється і така діяльність не передбачає отримання заробітної плати.
Таким чином, у випадку прийняття на роботу працівника, який поєднуватиме роботу
і навчання на денній (очній) формі, та якщо

для нього ця робота буде єдиним місцем роботи за трудовим договором, підстав для
оформлення з ним трудових відносин на умовах сумісництва немає.
Єдине, що потрібно зробити Вашому майбутньому працівникові, це реально оцінити свої
можливості працювати у робочий час, визначений трудовим договором. Про всяк випадок нагадаємо, що за згодою між працівником і роботодавцем можуть встановлюватись (як під час
прийняття на роботу, так і надалі) неповний
робочий день або неповний робочий тиждень
(ст. 56 КЗпП). Водночас, чинним законодавством про працю обмежень щодо тривалості робочого часу, визначеного у статтях 50 і 51 КЗпП,
для осіб, які поєднують роботу та навчання у вищому навчальному закладі на денній (очній)
формі, не передбачено. Тож ніщо не примушує
приймати такого працівника на умовах неповного робочого часу — усе залежить лише від
його можливостей поєднувати роботу та навчання на денній (очній) формі.

Чи можна відкликати працівника з навчальної відпустки?

Ні, можливість відкликання з такої відпустки не передбачено.
Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України, працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва, роботодавець повинен створювати необхідні умови
для поєднання роботи з навчанням.
Додаткові відпустки у зв’язку із навчанням надаються на підставі статтей 13, 14, 15 та 151 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
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1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Відпустка має цільове призначення і надається
тільки в строки, зазначені в довідці-виклику, виданій навчальним закладом. Тривалість відпустки не може бути скорочена або подовжена.
Додаткові відпустки у зв’язку із навчанням не
належать до щорічних відпусток, тому на них не
поширюється дія ст. 12 Закону № 504. Тобто
працівника не можна відкликати з навчальної
відпустки, її не можна поділити або перенести
на інший період.
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Чи можна звільнити вагітну жінку внаслідок закінчення
строку трудового договору?
Так, можна, але за умови подальшого працевлаштування.
Звільнення вагітних жінок, так само як і жінок, що мають дітей віком до трьох (до шести)
років, одиноких матерів при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда можливе, але роботодавець зобов’язаний
при цьому працевлаштувати жінку на цьому ж
або іншому підприємстві відповідно до її фаху
(ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України,
далі — КЗпП).
Розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у цьому випадку не допускається. Однак
відносини між роботодавцем і працівницею з
дня закінчення строку трудового договору мають
певні особливості. Так, передбачено збереження
за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної плати, однак не більше ніж на
три місяці з дня закінчення строкового трудового договору (зверніть увагу — саме закінчення
договору, а не з дня звільнення). Роботодавець
повинен тільки попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона

до роботи допущена не буде, що на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, але повинна буде з’явитися на підприємство,
коли буде знайдена можливість її працевлаштувати для продовження роботи (при працевлаштуванні на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки і розрахунку по заробітній платі (при працевлаштуванні на іншому
підприємстві). За наявності зазначеного попередження можливий і інший варіант: продовження жінкою тієї ж (або за її згодою — іншої)
роботи на цьому ж підприємстві до вирішення
питання про її працевлаштування. Якщо ж жінка відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то вона може бути
звільнена на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, навіть
якщо після закінчення строку трудового договору вже пройшов певний час. Вважати при цьому
трудовий договір продовженим на невизначений строк, що виключало б застосування п. 2
ст. 36 КЗпП, неможливо, оскільки після закінчення строку трудового договору мала місце вимога припинення трудового договору.

Яким чином у графіку відпусток слід зазначати відпускні
періоди працівників — вказувати лише місяць відпустки чи точну дату?

Можливі обидва варіанти.
Наразі чинним законодавством не встановлено ані типової, ані приблизної форми графіка відпусток — отже, він складається в довільній формі. Внаслідок цього на практиці на
одних підприємствах графік відпусток містить
лише місяць, а на інших — точні дати їх початку відпусток. Перша форма графіка характерна
для невеликих фірм, а друга, як правило, складається на великих безперервно працюючих
виробництвах, де від кожного дня відпустки
працівника залежить загальний виробничий
процес.
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Зверніть увагу, що у разі, коли в графіку відпусток зазначається лише місяць відпустки працівника, тоді точний період і конкретні її дати в
межах обумовленого періоду визначаються не
пізніше ніж за два тижні до початку відпустки за
узгодженням з працівником, при чому останній
обов’язково подає заяву на відпустку з узгодженими датами.
А ось якщо графік затверджено роботодавцем
із зазначенням конкретних дат початку та тривалості відпусток, працівникові немає потреби
писати заяву. Проте роботодавець повинен видати наказ, в якому буде вказано дату початку
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та тривалість відпустки (і зробити це потрібно,
не пізніше ніж за два тижні до передбаченого
графіком періоду), а працівник повинен бути

ознайомлений з наказом, зазначивши на ньому дату ознайомлення та поставивши свій підпис.

На нашому підприємстві використовувалися дві назви робіт, яких нема
у Класифікаторі професій — «Системний адміністратор» та «Секретар-референт».
Як правильно зазначити назву цих посад відповідно до Класифікатора професій
та виправити помилки у трудових книжках працівників?
Наразі у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) є посади, які є аналогічними за функціями
тим, що Ви використовували, це: «Адміністратор
системи» з кодом КП 2131.2 (відповідає «Системному адміністратору») та «Секретар керівника
(організації, підприємства, установи)» з кодом
КП 4115 (відповідає «Секретарю-референту»).
Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58) записи про
найменування роботи, професії або посади, на
яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування
професій та посад, зазначених у КП.

У разі виявлення у трудових книжках помилково виписаних назв професій, виправлення
робиться власником або уповноваженим ним
органом, де було зроблено відповідний запис.
Власник або уповноважений ним орган за новим
місцем роботи зобов’язаний надати працівнику
необхідну допомогу (п. 2.6. Інструкції № 58).
У п. 2.10. Інструкції № 58, поряд з іншим, визначається, що у разі необхідності, наприклад,
зміни запису відомостей про роботу, після зазначення відповідного порядкового номеру,
дати внесення запису в графі 3 пишеться: «Запис
за № таким-то недійсний». Прийнятий за
такою-то професією (посадою) і в графі 4 трудової книжки повторюються дата та номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно
внесено до трудової книжки.

Чи має право підприємство самостійно встановлювати в колективному
договорі додаткові вихідні дні (наприклад, на час новорічних свят без
їх відпрацювання у наступні місяці)?
Так, може.
Згідно з ч. 2 ст. 45 Конституції України, вихідні та святкові дні, а також умови здійснення права на відпочинок визначаються законом. Святкові та неробочі дні встановлено у ст. 73 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), а вихідні дні встановлюються відповідно до ч. 3
ст. 52, статей 67, 68 і 69 КЗпП. Згідно зі ст. 7
Закону України «Про колективні договори і угоди» 1 липня 1993 р. № 3356-XII, у колективному
договорі встановлюються взаємні зобов’язання
сторін щодо регулювання трудових і соціальноекономічних відносин, зокрема режиму роботи,
тривалості робочого часу і відпочинку.
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Відповідно до ст. 91 КЗпП та ст. 69 Господарського кодексу України підприємства, установи,
організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і
соціально-побутові пільги для працівників.
Враховуючи вищезазначене, підприємства,
установа та організації мають право в межах
своїх повноважень і за рахунок власних коштів
шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого
документа встановлювати для працівників додаткові вихідні дні, якщо це передбачено колективним договором і не порушує право
працівників на працю та її оплату.
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Листопад-2016

Важливі дати листопада

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

Грудень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
22
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
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).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від 15 липня
1993 р. № 257/93).
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.
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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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.

