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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Уряд рекомендував перенести
деякі робочі дні в 2017 році
Кабінет Міністрів України 16 листопада 2016 р. прийняв розпорядження «Про перенесення робочих днів у
2017 році».
Цим документом, зокрема, рекомендовано у 2017 році
для працівників підприємств, установ та організацій,
яким встановлено 5-денний робочий тиждень із двома
вихідними днями (субота й неділя), за винятком органів
Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, перенести робочі
дні:
— з понеділка 8 травня — на суботу 13 травня;
— з п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.
Запропоноване перенесення робочого дня сприятиме
раціональному використанню робочого часу, створенню
сприятливих умов для святкування у 2017 році 9 травня —
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День

перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності України і не
спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж
року, обсягів виробництва та надходжень податкових і
обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Водночас, зверніть увагу, що таке розпорядження Уряду
має лише рекомендаційний характер й роботодавець сам
вирішує питання щодо перенесення робочих днів: він може
або перенести робочі дні так, як рекомендує Кабінет Міністрів України, або обрати інші дні, на які будуть перенесені
робочі дні, або ж взагалі їх не переносити. Також не забувайте, що відповідно до ч. 5 ст. 67 Кодексу законів про працю
України у разі перенесення робочих днів роботодавець
зобов’язаний не пізніше ніж за два місяці видати наказ
(розпорядження) про перенесення вихідних та робочих
днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

У кадровиків незабаром буде
офіційне професійне свято
Наприкінці листопада Уряд підтримав ініціативу
щодо відзначення щорічно професійного свята кадровиків, схваливши на своєму засіданні проект Указу Президента України «Про День працівника кадрової служби та
управління персоналом».
Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) розробило проект акта на виконання відповідного доручення Уряду та на підтримку ініціативи працівників кадрових служб юридичних осіб. Зокрема, документом

передбачається відзначення щорічно 27 квітня професійного свята — Дня працівника кадрової служби та
управління персоналом.
У Мінсоцполітики наголошують, що таке рішення сприятиме підвищенню статусу працівників кадрової служби і
служби управління персоналом, зростанню престижу та підтримки цієї професії.
Отож, сподіваємося, що наступного року усі кадровики
відзначатимуть своє вже офіційно встановлене свято.

Підвищено посадові оклади бюджетників
У зв’язку зі зростанням з 1 грудня поточного року мінімальної заробітної плати з 1 450 до 1 600 грн Уряд
підвищив посадові оклади працівників бюджетної сфери, які оплачуються на основі Єдиної тарифної сітки
(далі — ЄТС), на 12,7%, прийнявши 23 листопада 2016 р.
постанову «Деякі питання оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 840.
Зокрема, передбачено підвищення з 1 грудня 2016 р.
тарифної ставки працівника першого тарифного розряду ЄТС на 150 грн (тобто, на 12,7%) і встановлення її у
розмірі 1 335 грн. При цьому зберігається грошовий розрив
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між мінімальною заробітною платою та тарифною ставкою
працівника першого тарифного розряду ЄТС у сумі 265 грн.
Відповідно до зростання посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС та тарифних коефіцієнтів за розрядами ЄТС підвищуються посадові оклади всім категоріям працівників бюджетної сфери з
дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.
Так, посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду
становитиме 1 600 грн, 2-го тарифного розряду — 1 605 грн,
9-го тарифного розряду — 2 310 грн, а 25-го тарифного розряду — 6 021 грн.
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Кадрові головоломки:
складне — в простому
Робочих ситуацій, на які є очевидні однозначні відповіді, існує багато. Коли стикаєшся
лише з такими, працювати — одне задоволення. Варто зазначити, що при цьому
норми законодавства не передбачають іншого алгоритму дій, аніж у них закріплено.
Але інколи в роботі зустрічаються такі ситуації, що лише на перший погляд прості, а
щоб їх вирішити слід проаналізувати і порівняти між собою не один нормативний акт
чи роз’яснення, аби досягти бажаного результату. Іноді ж навпаки: ми стикаємося з
ситуаціями, що можуть здатися занадто складними, а як виявляється — рішення
знайти було просто. Саме кілька таких ситуацій наразі й розглянемо.

Відрядження і туристичний збір
Відомо, що направлення працівника у відрядження оформляється наказом керівника. Його
видання є обов’язковим як для бюджетних, так
і для госпрозрахункових підприємств, установ,
організацій (далі — підприємство). Наказ про
направлення працівника у відрядження на сьогодні єдиний документ, що є підставою для виплати відрядженому працівникові добових
(крім відряджень за кордон до країн, з якими
встановлено візовий режим, коли до уваги беруть також відмітки у закордонному паспорті).
У наказі про відрядження, крім звичних обов’язкових реквізитів (дата та місце складання,
підписи і т. ін.), зазначається мета й маршрут
поїздки, місце та термін відрядження, розмір добових витрат, дозвіл на користування таксі
тощо. Тобто, в наказі, крім самого факту, який засвідчує направлення працівника у відрядження,
може бути вказано багато іншої інформації, яка
важлива для відрядженого працівника і підприємства, яке його відрядило.
Норми Податкового кодексу України (далі —
ПК) та Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59, не передбачають необхідності оформлення посвідчення про відрядження
як для виплати добових, так і для підтвердження
факту перебування у відрядженні.

№ 23 (131), 1 грудня 2016

Здавалось би, все врегульовано чітко та зрозуміло. Але коли працівник прибуває за місцем відрядження і оселяється у готелі, він стикається з
однією «проблемою». Нормами ПК запроваджено місцевий податок — туристичний збір. Відповідно до п. 268.2. ПК платниками туристичного
збору є громадяни України, іноземці, а також
особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці,
на якій діє рішення сільської, селищної та міської
ради про встановлення туристичного збору, та
отримують (споживають) послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. У той
же час, платниками туристичного збору не можуть бути, зокрема, особи, які прибули у відрядження. І саме тут у деяких працівників виникає
та сама «проблема».
Річ у тому, що для того аби не сплачувати
туристичний збір, працівник має підтвердити, що він прибув у відрядження. А зробити це
можна лише пред’явивши, будемо говорити
поки так, наказ про відрядження, адже, як ми
встановили вище, саме наказ є єдиним документом, який засвідчує факт відрядження (про інші
документи, які потрібні для підтвердження витрат в обліку, наразі мова не йде). Більш того,
суб’єкти господарювання, що надають послуги з
проживання, вимагають накази з «мокрою» печаткою для себе, щоб підтвердити факт надання
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послуг саме відрядженій особі. Причина проста —
вони як податкові агенти несуть фінансову відповідальність за неутримання туристичного
збору.
Багато підприємств забувають забезпечити
працівників наказом і їм доводиться сплачувати
туристичний збір. Все б нічого, але податківці
такі витрати не приймають до зарахування і вважають суму зайво сплаченого збору доходом працівника з відповідним оподаткуванням. Здавалось би, вирішити проблему просто — даємо
працівнику наказ про відрядження і справу зроблено. Але тут виникає багато питань, приміром:
який саме наказ про відрядження слід давати працівнику — оригінал, витяг з наказу, фотокопію?
І скільки примірників таких наказів видавати?
Розпочнімо з того, що якщо не давати працівнику наказ про відрядження, то чим він зможе
підтвердити свої, скажімо так, повноваження за
місцем відрядження? Звісно, підприємство, яке
направляє працівника у відрядження за попередньою домовленістю з іншим підприємством,
може надіслати інформацію про час і ціль прибуття, а також інформацію про відрядженого
працівника, засобами електронного зв’язку. Але
простіше це зробити, саме давши працівнику на
руки наказ про відрядження, який він зможе
пред’явити за місцем відрядження для підтвердження своїх повноважень.
Для підтвердження факту відрядження, щоб
не платити у готелі туристичний збір, працівникові також потрібен наказ. До того ж, адміністратор готелю, зазвичай, вимагає наказ з печаткою, який залишає у себе для пред’явлення
під час перевірки.
Отже, працівникові потрібен як мінімум один
наказ — щоб один раз пред’явити за місцем відрядження і віддати його в готелі. Але може бути
й два накази: в одному буде вказано мету і маршрут поїздки, місце та термін відрядження (для
пред’явлення за місцем відрядження); в другому — місце (населений пункт) та термін відрядження (для готелю).
Якщо ціль відрядження для підприємства не
становить комерційної таємниці, то воно може
зробити фотокопію наказу і засвідчити її своєю
печаткою. Такий наказ підійде і для підтвер-
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дження повноважень, і для готелю. Якщо ж підприємство не хоче афішувати мету відрядження,
то йому краще зробити для пред’явлення працівником у готелі витяг з наказу, вказуючи тільки
місце (населений пункт) та термін відрядження,
а для підтвердження повноважень зробити фотокопію усього наказу.
Нагадаємо, що у витягу з наказу обов’язково
мають бути такі реквізити:
— назва підприємства;
— назва документа — витяг з наказу;
— дата документа (оригіналу наказу);
— реєстраційний індекс наказу;
— місце складання або видання наказу;
— гриф обмеження доступу до документа
(якщо такий є в наказі);
— заголовок до тексту наказу (в нашому випадку «Про відрядження…»);
— текст наказу в тій частині, що потрібна для
«оприлюднення»;
— підпис;
— відмітка про засвідчення копії.
Оформлюючи реквізит «підпис» у витягу з наказу, вказують назву посади особи, яка його підписала (керівника), та її ініціали і прізвище. Витяг з наказу керівник особисто підписувати не
повинен. Підписувати витяг з наказу має особа,
яка його зробила, і саме її підпис засвідчується
печаткою підприємства.

Відвідування семінарів
у вихідні дні
Семінари, тренінги, бізнес-сніданки тощо для
бухгалтерів, юристів, керівників структурних
підрозділів чи інших працівників підприємства
не завжди проводяться в їхні робочі дні (або ж не
завжди ці працівники мають можливість відвідувати такі заходи у робочі дні).
Наприклад, в організатора семінарів шестиденний робочий день, а на підприємстві —
п’ятиденний. І у свій робочий день, в суботу, організатор може проводити семінар з кадрових
питань, який цікавить кадровика, в якого субота — вихідний. Або ж, скажімо, диспетчер через
виробничу необхідність завжди має бути на робочому місці з понеділка по п’ятницю, а відтак
тренінги може відвідувати тільки у вихідні дні.
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Зазвичай, вартість семінару оплачує роботодавець, який зацікавлений у розширенні знань
та підвищенні кваліфікації працівників. І він зацікавлений у тому, щоб включити вартість семінару до складу витрат в обліку. Як таким працівникам відвідати семінар чи тренінг у свій
вихідний день?
Перше, що спадає на думку — залучити працівника до роботи у вихідний день і направити
його на семінар. Але ми ж знаємо, що відповідно
до ч. 2 ст. 71 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) залучати працівників до роботи
у встановлені для них вихідні дні допускається
лише у виняткових випадках, а саме для:
— відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемії, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
— відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, загибелі або
псування майна;
— виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких
залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або їх окремих підрозділів;
— виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення
вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає
перерви.
Крім того, на залучення працівника до роботи у його вихідний день потрібен дозвіл профспілкової організації (профспілкового представника).
З огляду на такі «труднощі» роботодавець не
може направити працівника на семінар у його
вихідний день, оформивши це як залучення до
роботи у вихідний день.
Тоді виникає ідея жодним чином не оформляти вихід працівника на роботу у вихідний день, а
компенсувати йому цей день наданням іншого
дня відпочинку або виплативши одноразову премію. Однак такий варіант також неприйнятний.
Справа в тому, що підприємство, якщо воно
оплачує семінар, зацікавлене в тому, щоб вклю-
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чити цю оплату до складу витрат в обліку. І воно
матиме акт про надання йому послуг в особі одного з працівників. Але тоді контролюючий орган в ході перевірки може визнати таку операцію «безтоварною» і не прийняти до зарахування понесені витрати: кому надавалися послуги,
якщо працівник в цей день був вихідний і відпочивав? Якщо ж доводити, що послуги надавалися
працівнику, то це можна трактувати як додаткове благо працівника з відповідним оподаткуванням і без права на витрати: у разі, якщо працівник не був залучений до роботи у вихідний день,
то й послуги надавалися йому особисто, а не
підприємству в його особі.
Отже, якщо роботодавець оплачує семінар і
направляє на нього працівника, то працівник
має бути «задіяним» на роботі. Як?
Один з варіантів підказала Генеральна прокуратура України. На її сайті розміщено роз’яснення щодо застосування окремих положень
антикорупційного законодавства в частині обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. У роз’ясненні стверджується, що безперечним є твердження про те,
що тренінг — це один із видів викладацької
діяльності. І далі наводяться аргументи на підтвердження цього. Зазначається, зокрема, що
поруч із традиційними формами викладацької
діяльності (лекції, семінарські заняття, практичні заняття), є й сучасна методика педагогічної
діяльності (тренінги, модерація, дистанційне навчання тощо). У Національному класифікаторі
України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 р. № 457, вона визначена як «інші види
освіти». Її суть полягає у тому, що за допомогою
таких методик відбувається передача нових
знань від одного суб’єкта (викладача, тренера)
до іншого суб’єкта (учня).
Отже, можна стверджувати, що відвідування
семінарів, тренінгів тощо є однією з форм навчання працівників. А відтак можна вважати,
що працівників направляють на навчання, а це
не є залученням до роботи у вихідний день. Як
наслідок, на таких працівників поширюються
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норми постанови Кабінету Міністрів України
«Про гарантії і компенсації для працівників, які
направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня
1997 р. № 695.
Другий варіант передбачає тимчасову зміну
графіка роботи працівника за його заявою. Скажімо, семінар буде проводитися у суботу 3 грудня 2016 року. Працівник завчасно пише заяву
про зміну йому графіка роботи на кшталт: «Прошу змінити графік роботи, встановивши мені
3 грудня 2016 р. (суботу) робочим днем, а 5 грудня
2016 р. (понеділок) — вихідним днем». Підприємство видає відповідний наказ і 3 грудня працівник працює, відвідуючи семінар, а 5 грудня відпочиває як у вихідний день.

«Відгул» та відпустка
«Його сьогодні немає на роботі, у нього відгул» — доволі частий вислів, який ми вживаємо
в роботі. А що таке «відгул» і яка його відмінність від відпустки? На жаль, визначення терміну «відгул» в законодавстві ми не знайдемо.
Утім, у КЗпП є три норми, які нам допоможуть у вирішенні означеного питання:
— робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ч. 1 ст. 72);
— на бажання працівника, який працював у
святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку (ч. 3 ст. 107);
— працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку, а на бажання працівника цей
день приєднується до щорічної відпустки (ч. 2
ст. 124).
Саме такі дні відпочинку й називаються «відгулами». Таким чином, «відгул» — це вид часу
відпочинку, що надається як компенсація за
роботу у визначені дні.
Відпустка — це також один з видів часу відпочинку, який гарантовано надається працівникові. Відпустка — це практична реалізація
гарантованого Конституцією України права на

8

відпочинок. І це є основною відмінною рисою
відпустки та «відгулу».
На час відпустки за працівником зберігаються
його місце роботи, посада і середньомісячний
заробіток. У разі відпустки «за власний рахунок»
за працівником зберігається лише місце роботи
та посада.
Трудове законодавство не забороняє приєднувати день «відгулу» до відпустки, через що інколи виникають непорозуміння між працівниками й адміністрацією підприємства. Справа в
тому, що таке приєднання до відпустки не перетворює день «відгулу» в день відпустки —
це різні трудові гарантії, що надаються працівнику. Тому працівники обурюються, коли
звільняючись дізнаються, що за цей день їм не
належить компенсація середнього заробітку.
Свого часу трудове законодавство містило норму, що «відгул» надається протягом двох найближчих тижнів після дня роботи, який компенсується «відгулом». Тому якщо працівник заробив
день відпочинку, доцільно його попереджувати,
що краще буде використати цей день найближчим часом.

Зміна істотних умов праці
та час «ікс»
Уряд анонсував двократне підвищення мінімальної заробітної плати — з 1 600 грн з 1 грудня 2016 р. до 3 200 грн з 1 січня 2017 р.. Багато
хто з роботодавців тепер веде мову про те, що не
буде стільки платити і розглядає варіант переведення всіх працівників на неповний робочий
день. Інші ж планують залишити зарплату працівників, які отримуватимуть 1 600 грн, на
тому ж рівні, а до 3 200 грн доплачувати премії,
надбавки тощо. Але з цими нововведеннями
запізнилися всі, хто не встиг… попередити працівників про свої «ідеї» за два місяці до їх запровадження.
Зменшення розміру заробітної плати, скасування доплат, надбавок, премії тощо, виплату
яких було обумовлено під час прийняття працівників на роботу, є нічим іншим як зміною істотних умов праці.
Якщо припустити, що підприємство достатньою мірою аргументувало зміни в організації
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виробництва і праці, то аби з 1 січня 2017 року
змінити умови оплати праці працівникам, про
це їх слід було попередньо повідомити — не
пізніше ніж за два місяці.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів
оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення
або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад
та інших — працівник повинен бути повідомлений
не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).
І тут виникає питання: коли цей день «ікс» —
останній день попередження про введення нових умов праці та оплати.
У ст. 2411 КЗпП встановлено, що строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями.
Строк, обчислюваний роками, закінчується у
відповідні місяць і число останнього року строку.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується
у відповідне число останнього місяця строку.
Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями,
припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день
цього місяця.
Строк, обчислюваний тижнями, закінчується
у відповідний день тижня.
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з
якого починається строк. Якщо останній день
строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.
Отже, якщо нові умови оплати праці мають
набрати чинність 1 січня, працівників слід було
попередити про зміну істотних умов праці не
пізніше 31 жовтня.
Ускладнює це питання ще й те, що 1 і 2 січня
будуть вихідними днями: 1 січня — неділя та
святковий день; 2 січня — вихідний день (оскільки святковий день, 1 січня, припав на вихідний,
то вихідний переноситься на наступний день
після святкового).
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З огляду на норми ст. 2411 КЗпП про те, що
якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день, виникає питання: а як оплачувати
роботу 1 січня тим працівникам, які працюватимуть у цей день. Незважаючи на це, нові норми
про оплату праці діятимуть:
— для тих, хто працюватиме 1 січня — з 1 січня;
— для тих, у кого 1 і 2 січня будуть вихідними —
з 1 січня.
Чому так? Тому що сам по собі святковий, вихідний або неробочий день нічого не вартий.
Якщо один працівник 1 січня відпочиватиме, то
для нього цей день буде святковим, а якщо він
1 січня буде працювати, то для нього цей день
буде насамперед робочим, а вже потім це вважатиметься роботою у святковий день. Тому й правило набуття чинності новими нормами з оплати праці будуть для всіх однаковими.
Звичайно, мову про 1 січня ми ведемо умовно, але аналогічно можна діяти, якщо дійсно доведеться змінювати умови оплати праці після
того, коли стане відомо, що анонсовані Урядом
зміни таки набули чинності.
Вище ми згадали про те, що мінімальну зарплату в 3 200 грн дехто з роботодавців має намір
«витягти» за рахунок доплат і надбавок. Не знаємо, якими будуть остаточні умови запровадження такого високого (на фоні попередніх) розміру мінімальної заробітної плати, але на даний
момент у ст. 95 КЗпП прямо встановлено, що до
мінімальної заробітної плати не включаються
доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати — отже, варіант «дотягування»
необхідної суми мінімальної заробітної плати за
рахунок доплат і надбавок не підійде.

Зміна істотних умов праці
та «поєднання» посад
Як би там не було, але якщо дійсно матиме
місце двократне підвищення мінімальної
оплати праці, то для невеликих роботодавців
це стане серйозним навантаженням в плані
фінансування. І тому високою є загроза скорочення чисельності та штату працівників, запровадження різного роду сумісництва та суміщень
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тощо. Не тільки частіше будуть траплятися на
очі оголошення про вакансії, приміром, «потрібен касир-кадровик», а й роботодавці міркуватимуть, як розподілити обов’язки за вакантними посадами між наявними працівниками.
Отже, наше наступне питання: чи можна завдання та обов’язки за одними посадами розподілити між іншими? Можна, але не всі та не завжди.
Варто нагадати, що коли виникає необхідність, завдання та обов’язки, які включені до
типової кваліфікаційної характеристики тієї
або іншої посади, можуть бути розподілені
між окремими виконавцями або коло завдань
та обов’язків окремих працівників може бути
розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої
спеціальності, кваліфікації. Тому, в разі планування різноманітних поєднань завдань та
обов’язків не варто про це забувати. Таку норму
містить, зокрема, випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.

Зловживання роботою
«на півставки»
Робота «на півставки» (тобто робота в режимі
неповного робочого часу) — має свої переваги
та недоліки. І це однаково стосується як працівників, так і роботодавців. Зокрема, якщо основні
працівники висловлюють бажання працювати
неповний робочий час і роботодавці йдуть їм на
поступки, а дохід працівника виявиться меншим
ніж мінімальна заробітна плата, то, як відомо,
податок на доходи сплачується з фактичного
доходу, а єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування —
виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати. Але ця норма не стосується роботи в режимі неповного робочого часу для сумісників,
які є сторонніми працівниками.
У Законі України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
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не страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI
встановлено, що основне місце роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі
укладеного трудового договору, де знаходиться
(оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу. За місцем
роботи за сумісництвом, як наслідок, трудова
книжка не надається.
Тому інколи роботодавців цікавить, чи мають
вони якось контролювати наявність у працівника основного місця роботи і яка при цьому відповідальність? Прямої норми про це трудове законодавство не містить. Тому трапляються
випадки, коли працівник працює за сумісництвом, не маючи основного місця роботи. Хто зі
сторін такого трудового договору і яку саме норму порушує, відповісти важко. Так само ст. 265
КЗпП не передбачає відповідальності за таке
оформлення трудових відносин і не дає відповіді
на питання: а як діяти в разі виявлення такого
факту?
Наприклад, у ПК є норма, яка визначає порядок дій роботодавця — податкового агента, в
разі виявлення фактів зловживання працівником місцем застосування податкової соціальної
пільги. Аналізуючи дані форм звітності про
отримані працівником доходи, якщо податковий
орган виявляє факти неправомірного користування працівником податковою соціальною
пільгою, податковий орган надсилає роботодавцям повідомлення про це і роботодавці зобов’язані оштрафувати працівника за це і позбавити
права на пільгу.
Роботодавці інформують податковий орган
про прийняття працівників на роботу, зазначаючи, яким є це місце роботи — основним чи
сумісництвом. Але способи контролю недотримання норм щодо (не)основного місця роботи
законодавство не визначає. Тому запитання «чи
мають вони якось контролювати наявність у
працівника основного місця роботи і яка відповідальність?» залишається поки що без відповіді.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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Преміальна система
на підприємстві
Окрім різного роду надбавок і доплат, які детально розглядалися у минулому номері нашої газети, до додаткової заробітної плати працівників підприємств, установ і
організацій (далі — підприємство), а також до інших виплат належать і різні премії,
які можуть виплачуватися працівникам залежно від різних чинників. Зокрема, такий
вид виплат працівнику (винагороди за працю), як премія, згадується в одному з
основних нормативно-правових актах сфери оплати праці — Законі України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95) та в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету
статистики від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5). Довідайтеся, які існують
різновиди премій, від чого можуть залежати їх розміри та на підставі яких локальних
актів підприємств вони виплачуються?

Що таке премії
і якими вони можуть бути
Такий вид винагороди за працю, як премії,
згадується в основних нормативно-правових актах сфери оплати праці, проте в них не міститься
конкретне визначення, які саме виплати працівникові слід вважати преміями. Але визначення
цього поняття можна знайти у Методичних рекомендаціях щодо організації матеріального
стимулювання праці працівників підприємств і
організацій, рекомендованих наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 січня 2003 р. № 23, згідно з якими премія —
це основний вид додаткової, понад основну
заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їхньої трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів,
визначеними підприємством.
Крім того, якщо звернутися до ст. 2 Закону
№ 108/95 та розділу 2 Інструкції № 5, то можна
побачити, що узагальнене поняття «премії»
розподіляється на два окремих різновиди, а
саме:
 Премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Ці премії у структу-
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рі заробітної плати належать до додаткової
заробітної плати та відповідно до пп. 2.2.2. Інструкції № 5 вони мають систематичний характер і можуть, у тому числі, бути за вислугу
років.
 Премії за спеціальними системами і положеннями. Ці премії у структурі заробітної
плати належать до інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, і зокрема до таких виплат, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Відповідно до
пп. 2.2.3. Інструкції № 5 ці премії мають одноразовий характер і далі розподіляються на
премії:
— що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання,
виплачені відповідно до рішень уряду;
— за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової
техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об’єктів
будівництва, своєчасну поставку продукції на
експорт та інші;
— за виконання важливих та особливо важливих завдань.
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Приклад
Якщо працівнику підприємства за окремим наказом керівника підприємства (Зразок 1) виплачується одноразова премія у
зв’язку із 50-річчям його бездоганної і безперервної праці на підприємстві, і при цьому відповідно до локальних нормативних
актів з оплати праці виплата премій у таких
випадках є правом, але не обов’язком керівника, то така премія належить до інших
заохочувальних та компенсаційних виплат.
Якщо ж усім працівникам згідно з законодавством або Положення про преміювання систематично виплачується (щомісячно, щоквартально тощо) певна премія
після набуття певного стажу роботи за своєю
професією (вислуги років), то така премія
належить до додаткової заробітної плати.
Разом з тим на практиці та в окремих
нормативних документах такі виплати зде-

більшого називають надбавкою або доплатою за стаж роботи або вислугу років, але,
як зазначалося вище, на цей час відсутні чітко встановлені визначення, які саме виплати вважати надбавками, які доплатами, а
які преміями, і у різних нормативно-правових документах можуть застосовуватися
різні назви для фактично однакових за своїм
характером виплат. Наприклад, у постанові
Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
«Про реалізацію окремих положень частини
другої статті 28 Закону України «Про музеї
та музейну справу» від 22 січня 2005 р. № 82
йдеться про доплати за вислугу років, а у постанові КМУ від 20 грудня 1993 р. № 1049
«Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших
державних органів» від 20 грудня 1993 р.
№ 1049 йдеться про надбавки за вислуги років. Зустрічаються у спеціальній літературі й
поняття «премії за вислугу років».
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
12.12.2016 р.

м. Харків

№ 149-п

Про преміювання
за багаторічну бездоганну
і безперервну працю на підприємстві
Відповідно до Положення про преміювання працівників підприємства, за 50-річну бездоганну і безперервну працю на підприємстві,
НАКАЗУЮ:
1. ТКАЧЕНКО Ірину Іванівну, завідувача господарства підприємства, преміювати грошовою
премією у розмірі 1 000 грн.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Лущенка П. І..
Директор

Лядко

Де встановлюються умови
запровадження і розміри премій
Відповідно до ст. 15 Закону № 108/95 умови
запровадження та розміри премій, так само як
і інших виплат працівнику, встановлюються
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М. Л. Лядко

підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Крім
того, у ст. 91 Кодексу законів про працю України
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(далі — КЗпП) зазначено, що підприємства в
межах своїх повноважень і за рахунок власних
коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно з законодавством, трудові й соціально-побутові пільги для працівників.
На практиці часто умови запровадження та
розміри премій на конкретному підприємстві
регулюються в такому окремому локальному
нормативному акті як «Положення про преміювання на підприємстві», яке може бути додатком
до колективного договору, або відповідні питання преміювання на підприємстві можуть бути
викладені в окремому розділі загального «Положення про оплату праці на підприємстві», яке
також може бути додатком до колективного договору.
Також, якщо виникає така необхідність, особливо на великих підприємствах, можна розробити окремі Положення про преміювання для
кожного конкретного структурного підрозділу
або груп підрозділів зі схожими показниками
результатів їхньої діяльності.
Зокрема, у Положенні про преміювання
можна визначити наступне:
— коло працівників, на яких поширюється
чинність преміальної системи;
— види премій, їх розмір, «заслуги», за які
вони нараховуються;
— порядок нарахування премій;
— показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників;
— джерела фінансування премій;
— строки (періодичність) виплати премій;
— випадки (умови) де преміювання тощо.

Система преміювання
державних службовців
Разом з тим для окремих категорій працівників та організацій (бюджетних, державних) система преміювання може встановлюватися і
спеціальними нормативними документами,
наприклад, відповідно до Закону України «Про
державну службу» наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 р.
№ 646 затверджено Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх
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апаратів (далі — Типове положення № 646), яке
встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), які
займають посади державної служби категорій
«Б» і «В».
Відповідно до Типового положення № 646 метою преміювання державних службовців є матеріальне стимулювання високопродуктивної та
ініціативної праці, підвищення її ефективності,
якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання. Зокрема,
для цього можуть встановлюватися такі види
премій:
— премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
— місячна або квартальна премія відповідно
до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.
Згідно з Типовим положенням № 646 керівником державної служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) розробляється Положення
про преміювання в конкретному державному
органі, відповідно до якого і встановлюються
конкретні премії державним службовцям.
Що стосується розміру премій, то відповідно
до пунктів 5 – 7 Розділу І Типового положення
№ 646, фонд преміювання державного органу
встановлюється в розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду
оплати праці. При цьому загальний розмір другого виду премій (місячних або квартальних),
які може отримати один державний службовець
протягом року, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
Конкретний розмір премії конкретного державного службовця встановлюється керівником
державної служби в державному органі шляхом
видання відповідного наказу (розпорядження),
і цей розмір має залежати від особистого внеску
державного службовця в загальний результат
роботи державного органу з урахуванням таких
критеріїв:
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— ініціативність у роботі;
— якість виконання завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний
структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а
також дорученнями керівництва відповідного

державного органу та безпосереднього керівника державного службовця;
— терміновість виконання завдань;
— виконання додаткового обсягу завдань
(участь у провадженні національних реформ,
роботі комісій, робочих груп тощо).

Приклад
Відповідним штатним розписом для відділу кадрів підприємства передбачені такі посадові
оклади та відповідні фонди, як наведено у Зразку 2.
Протягом року усі посади у відділі кадрів були зайнятті відповідними працівниками, крім посади
інспектора з кадрів, яка протягом року невеликий проміжок часу була вакантною, внаслідок чого
виникла економія фонду заробітної плати у розмірі 1 000 грн. Якщо на підприємстві є чинною система преміювання, що встановлює для відділу кадрів окрему систему преміювання, яка є подібною
до системи у Типовому положенні № 646, то:
1. Фонд преміювання для відділу кадрів може бути таким — (60 000 + 48 000 + 36 000) 20% +
+ 1000 = 29 800 грн (якщо всю суму економії фонду заробітної плати включають до фонду преміювання).
2. Максимальний загальний розмір місячних або квартальних премій за рік може бути для:
— «Начальника відділу кадрів» — 60 000 30% = 18 000 грн;
— «Старшого інспектора з кадрів» — 48 000 30% = 14 400 грн;
— «Інспектора з кадрів» — аналогічно до зазначеного вище розрахунку, але з врахуванням
фактично відпрацьованого часу за рік (оскільки його посада певний час була вакантною).
Разом з тим «теоретичний» максимальний розмір премії на практиці не може бути нарахований за рік всім працівникам відділу кадрів, оскільки сума максимальних розмірів премій за рік
лише для начальника відділу кадрів та старшого інспектора з кадрів (навіть без врахування інспектора з кадрів) складе 18 000 + 14 400 = 32 400 грн, тобто більше загального фонду преміювання в розмірі 29 800 грн. Таким чином, наприклад, якщо начальнику відділу кадрів буде встановлений за рік максимальний розмір премій, то іншим працівникам відділу кадрів можна
нарахувати розміри премій лише у межах залишку у фонді преміювання після віднімання розміру
премій начальника відділу кадрів.

Положення про преміювання
на приватному підприємстві
Під час розробки Положення про преміювання на приватному підприємстві можна взяти за
основу і вже затверджені у формі спеціальних
нормативно-правових положень щодо преміювання окремих категорій працівників (наприклад, Типове положення № 646), але можна розробити й цілком інше за своєю структурою та
змістом положення, яке б максимально враховувало специфіку діяльності конкретного підприємства (Зразок 3).
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Також зауважимо, що перелічені вище відповідно до Закону № 108/95 та Інструкції № 5
різновиди премій призначені перш за все для
цілей статистики і обліку заробітної плати,
тому в Положеннях про преміювання на конкретному підприємстві зовсім не обов’язково передбачати саме і лише такі види премій
(звісно, якщо тільки обов’язковість цього не
встановлена спеціальними нормативними документами).
Наприклад, серед різних видів премій у Положенні про преміювання можна передбачити і
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Зразок 2

Приклад штатного розпису
(витяг)
Найменування
№
структурз/п
ного підрозділу
<…>
<…>

3.

<…>

Відділ
кадрів

<…>

Назва посади
(професії),
Код за Клакваліфікацій- сифікатором
ної категорії
професій
(розряду)
<…>
<…>
Начальник
1232
відділу кадрів
Старший
інспектор
3423
з кадрів
Інспектор
з кадрів
3423
(вакантна)
<…>
<…>

Посадовий
Кількість
оклад, таштатних
рифна ставка
одиниць
(оклад), грн

Фонд посадових
окладів за
рік, грн

<…>

<…>

<…>

1

5000

60000

1

4000

48000

1

3000

36000

<…>

<…>

<…>

Зразок 3

Додаток 5 до Колективного договору
Положення про преміювання працівників
ТОВ «Сучасні меблі»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення про преміювання працівників (далі — Положення) ТОВ «Сучасні меблі»
(далі — підприємство) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону
України «Про оплату працю», інших нормативно-правових актів України у сфері оплати праці,
з врахуванням відповідної галузевої (територіальної) колективної угоди і встановлює порядок
і умови преміювання працівників підприємства.
1.2. Положення розповсюджується на всіх працівників підприємства, які працюють на
посадах (за професіями), передбачених у штатному розписі підприємства.
1.3. У цьому Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам грошових
сум понад розмір заробітної платні, що включає посадовий оклад (тарифну ставку), а також
встановлені законодавством та Положенням про оплату працю на підприємстві надбавки і
доплати.
1.4. Преміювання спрямоване на матеріальне стимулювання працівників підприємства з
метою підвищити їх відповідальність за виконання виробничих задач і сприяти перевиконанню планових показників.
1.5. Преміювання здійснюється на основі індивідуальної оцінки керівниками відповідних
структурних підрозділів підприємства участі кожного підпорядкованого працівника підприємства в забезпеченні досягнення встановлених виробничих показників та досягнення відповідних цілей, що стоять перед підприємством.
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Зразок 3. Продовження

2. Види премій та їх розмір
2.1. Положенням передбачається поточне (систематичне) і одноразове преміювання працівників підприємства.
2.2. Поточне преміювання працівників виробничого цеху підприємства здійснюється за
підсумками роботи за місяць в розмірі:
— до 90% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану випуску продукції на 70 – 100%;
— до 40% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану випуску продукції на 50 – 69%;
— до 20% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану випуску продукції на 10 – 49%.
План випуску продукції затверджується у встановленому порядку директором підприємства за поданням планового відділу підприємства.
2.3. Поточне преміювання працівників відділу збуту готової продукції здійснюється за
підсумками роботи за місяць в розмірі:
— до 90% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану продажів готової продукції на 80 – 100%;
— 50% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану продажів готової продукції на 50 – 79%;
— 20% розміру щомісячної заробітної платні — у разі перевиконання встановленого
плану продажів готової продукції на 20 – 49%.
План продажів готової продукції затверджується у встановленому порядку директором підприємства за поданням планового відділу підприємства.
2.4. Одноразове (разове) преміювання може здійснюватися відносно всіх працівників підприємства:
2.4.1. за підсумками роботи за рік;
2.4.2. у зв’язку з державними або професійними святами, знаменними або професійними
ювілейними датами;
2.4.3. за підвищення професійної кваліфікації без відриву від основної роботи;
2.4.4. у випадках, передбачених п. 2.5. цього Положення.
2.5. Премії можуть виплачуватися:
2.5.1. працівникам підприємства, окрім вказаних у п. 2.2. та п. 2.3. цього Положення, — за
високі досягнення в праці, суміщення професій, активну участь і значний внесок в реалізацію
проектів підприємства, розробку і упровадження заходів, спрямованих на економію матеріалів, а також поліпшення умов праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, за наслідками проведених уповноваженими органами перевірок;
2.5.2. Керівництву підприємства (директору, його заступникам, головному бухгалтеру,
керівникам структурних підрозділів) — за залучення додаткових джерел фінансування
діяльності підприємства на вигідних умовах, значний особистий внесок в постановку і реалізацію нових ефективних проектів для підприємства.
2.6. Сукупний розмір матеріального заохочення працівників підприємства максимальними
розмірами не обмежується і залежить від результатів господарської діяльності підприємства.
3. Порядок нарахування і виплати премій
3.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється на підставі наказу директора
підприємства за поданням керівників структурних підрозділів.
3.2. Поточні (щомісячні) премії нараховуються працівникам за результатами роботи структурного підрозділу в цілому, відповідно до особистого внеску кожного працівника.
3.3. Працівникам, які пропрацювали неповну кількість робочих днів в місяці, поточні премії виплачуються пропорційно відпрацьованому часу.
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3.4. У разі незадовільної роботи окремих працівників, невиконання ними посадових
обов’язків, здійснення порушень, перелічених у цьому Положенні, трудовому договорі, інших
локальних нормативних актах або відповідних нормативно-правових актах України, керівник
структурного підрозділу підприємства подає директору підприємства доповідну записку про
допущене порушення з пропозиціями про часткове або повне позбавлення працівника поточної премії.
3.5. Позбавлення працівника премії повністю або частково проводиться на підставі наказу
директора підприємства з обов’язковим зазначенням причин позбавлення або зменшення
розміру премії.
3.6. Одноразове (разове) преміювання, передбачене п. 2.5. цього Положення, здійснюється
за фактом виконання відповідних робіт.
3.7. Підставою видання наказу про одноразове преміювання працівників у випадках, передбачених п. 2.5. цього Положення, є обґрунтована доповідна записка керівника структурного підрозділу.
3.8. Працівникам, які відпрацювали на підприємстві неповний календарний рік, премія за
підсумками роботи за рік може виплатити за рішенням директора підприємства.
3.9. Виплата премії здійснюється в день видачі заробітної платні за минулий місяць.
3.10. Виплата поточних (щомісячних) премій не проводиться у випадках:
— невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених трудовим договором або посадовими інструкціями;
— порушення встановлених керівництвом підприємства вимог щодо оформлення документації і результатів робіт;
— порушення термінів виконання або здачі робіт, встановлених наказами і розпорядженнями керівництва підприємства або договірними зобов’язаннями підприємства;
— порушення трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних нормативних актів підприємства;
— невиконання наказів, вказівок і доручень безпосереднього керівника працівника або
керівництва підприємства;
— наявності претензій, рекламацій, скарг контрагентів, партнерів, клієнтів;
— незабезпечення збереження майна і товарно-матеріальних цінностей, спотворення
звітності;
— здійснення інших порушень, передбачених трудовим законодавством як підстава для
застосування дисциплінарного стягнення.
3.11. Позбавлення премії повністю або частково проводиться за розрахунковий період, в
якому мало місце порушення.
4. Прикінцеві положення
4.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється за наявності вільних грошових
коштів, які можуть бути витрачені у встановленому порядку на матеріальне стимулювання
працівників підприємства без негативного впливу на основну діяльність підприємства основної діяльності організації.
4.2. Джерелами виплати премій, передбачених у цьому Положенні, є відповідні фонди,
утворені в усталеному порядку на підприємстві.
4.3. Контроль за виконанням цього Положення покладається на головного бухгалтера
підприємства і голову профспілкового комітету підприємства.
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такий «нетрадиційний» вид премій, як премії
працівникам, які протягом року не перебували на лікарняному. Такі премії стимулюють
працівників до здорового способу життя, заняття спортом, своєчасного проходження різних
профілактичних медичних оглядів тощо. Такі
премії у випадку їх оптимального розміру можуть бути економічно вигідними для підприємства, адже відповідно до законодавства оплату

перших 5 днів лікарняних роботодавець здійснює за свій рахунок.
Також система преміювання може бути спрямована на стимулювання праці за різними
напрямками, цілями і завданнями, що стоять
перед підприємством та/або його окремими
структурними підрозділами, для чого можуть
передбачатися різні показники для преміювання (див. Таблицю).
Таблиця

Приклади напрямів діяльності окремих структурних підрозділів
та відповідних показників для преміювання
Основні напрями
діяльності

Служби (структурні підрозділи),
які забезпечують реалізацію
цих напрямів

Забезпечення
розробки та обґрунтування планів
і прогнозів з основних економічних
показників.

Планово-економічна служба із залученням: виробничої, фінансової
та технічних служб, служб маркетингу, збуту, зовнішньоекономічних зв’язків, з праці та заробітної
плати; лабораторій економіки та
організації виробництва (економічного аналізу); головних фахівців.
Організація та за- Виробнича та планово-економічна
безпечення вироб- служби; служби: матеріально-техництва продукції
нічного постачання, зовнішньої та
(виконання робіт, внутрішньої кооперації (комплекнадання послуг).
тації), технічного контролю якості
матеріалів, виробів та продукції;
головні фахівці та підпорядковані
їм служби; основні та допоміжні цехи та їх технічні і економічні
підрозділи (фахівці); транспортна
служба підприємства.

Забезпечення
реалізації та
постачання
продукції за
договорами та
замовленнями.

Планово-економічна служба;
служби: збуту,
маркетингу, зовнішньоекономічних зв’язків,
юридична, транспортна; головна
бухгалтерія.

Забезпечення
організаційнотехнічного рівня
виробництва та
якості продукції.

Головний інженер, головні фахівці
(технолог, конструктор, механік,
енергетик, металург, зварник
тощо) та підпорядковані їм служби;
служби: капітального будівництва,
реконструкції та переозброєння
виробництва, механізації та
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Основні показники оцінки діяльності підприємства,
його служб та відповідних працівників
1. Своєчасна розробка та обґрунтування завдань для усіх служб підприємства.
2. Своєчасне доведення до відома завдань (планів) всіх служб підприємства.
3. Своєчасний контроль за наданням службами підприємства відповідних звітів про виконання основних показників їх діяльності.
4. Своєчасне складання звітності за основними показниками діяльності підприємства та надання її відповідним органам.
1. Обсяги товарної (чистої, нормативно чистої тощо) продукції, виконаних робіт, наданих послуг в абсолютному обчисленні та тис. гривень.
2. Виробництво товарної (чистої, нормативно чистої тощо) продукції,
виконання робіт, надання послуг у встановленій завданням (планом)
номенклатурі, одиниць.
3. Темпи зростання (зниження) або приросту (падіння) обсягів товарної (чистої) продукції, виконаних робіт, наданих послуг у звітному періоді у відсотках до попереднього періоду.
4. Рівень ритмічності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг у звітному періоді.
5. Своєчасність забезпечення виробництва сировинними, матеріальними, енергетичними ресурсами та робочою силою.
6. Забезпечення безперебійної роботи виробничого устаткування.
1. Загальні обсяги реалізації продукції, робіт, послуг в абсолютному
обчисленні та тис. гривень.
2. Рівень виконання завдань (планів) з постачання продукції, виконання робіт, надання послуг в обсягах та номенклатурі, передбачених договорами та замовленнями.
3. Темпи зростання (зниження) або приросту (падіння) обсягів
реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг у звітному
періоді у відсотках до попереднього періоду.
1. Виконання (своєчасність та повнота обсягу) службами відповідних позицій завдань (планів) з розробки, освоєння та впровадження
нових:
– видів продукції, робіт, послуг;
– прогресивних технологій;
– видів устаткування.

№ 23 (131), 1 грудня 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ ОПЛАТА ПРАЦІ

Таблиця. Продовження
автоматизації виробничих процесів, модернізації устаткування,
матеріально-технічного забезпечення, технічного контролю,
науково-дослідних та експериментальних робіт.

2. Виконання (своєчасність, повнота обсягу та якість) службами відповідних позицій завдань (планів) організаційно-технічних заходів щодо:
– створення нових виробництв; реконструкції та технічного переозброєння діючого виробництва;
– механізації та автоматизації виробничих процесів та робіт;
– вдосконалення основних параметрів та підвищення якості продукції, що виробляється.
3. Рівень механізації виробничих процесів робіт.
4. Рівень автоматизації виробничих процесів і робіт.
5. Рівень якості продукції, робіт, послуг.
6. Рівень конкурентоспроможності продукції за відповідністю її світовим аналогам.
7. Рівень сертифікації продукції.
1. Своєчасне забезпечення підприємства якісними сировинними,
матеріальними та енергетичними ресурсами.
2. Забезпечення контролю за якістю сировини, матеріалів, покупних
напівфабрикатів та виробів, що надходять до виробництва.
3. Виконання відповідними службами завдань із забезпечення економного використання сировини, матеріалів та енергоресурсів, які
передбачені планом організаційно-технічних заходів підприємства
або відповідної служби.

Використання
сировинних, матеріальних та паливно-енергетичних
ресурсів.

Виробнича служба; служби:
матеріально-технічного постачання і комплектації, технічного
контролю, головних: енергетика,
технолога, конструктора; основні виробничі цехи та їх технічні
і економічні підрозділи; головна
бухгалтерія.

Використання
робочого часу і
кадрового потенціалу, підвищення
його кваліфікації
та мотивації до
праці.

Виробничі та економічні служби;
служби: кадрів та їх підготовки,
з організації праці та заробітної
плати; технічні та економічні
підрозділи цехів; лабораторії
економічного аналізу та наукової
організації праці.

1. Забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами працівників відповідних професій та посад.
2. Виконання завдань (планів) з підготовки та підвищення кваліфікації працівників на виробництві.
3. Дотримання штатної чисельності працівників управління та розрахункової чисельності робітників та інших категорій працівників.
4. Рівень використання робочого часу та зайнятості працівників за їх
категоріями та структурними підрозділами.
5. Рівень прогресивності нормування праці.
6. Рівень застосування прогресивних форм організації праці.
7. Застосування ефективних форм матеріального стимулювання
праці.
8. Забезпечення раціонального використання коштів на оплату
праці.
9. Продуктивність праці в абсолютному обчисленні та тис. гривень.
10. Темпи зростання (зниження) або приросту (падіння) продуктивності праці за звітний період у відсотках до попереднього періоду.
11. Виконання заходів плану щодо перегляду, заміни застарілих,
розробки прогресивних норм праці та зниження трудомісткості виробництва продукції.

Формування собівартості та цін на
продукцію (роботи,
послуги) та реалізація заходів щодо
їх зниження.

Економічні, фінансові та технічні
служби підприємства; економічні
та технічні підрозділи цехів, головна бухгалтерія.

1. Своєчасне доведення нормативної (планової) собівартості та цін
на продукцію, роботи, послуги (за їх видами).
2. Дотримання нормативної собівартості (цін) на продукцію, роботи,
послуги.
3. Витрати на 1 гривню реалізованої продукції, робіт, послуг.
4. Виконання завдань відповідно до плану організаційно-технічних
заходів щодо зниження собівартості (цін) на продукцію, роботи,
послуги.
5. Зростання (зниження) продуктивності виробництва у звітному
періоді до попереднього періоду (в гривнях).
6. Темпи зниження (зростання) витрат на 1 гривню реалізованої
(товарної, чистої) продукції, робіт, послуг у звітному періоді
у відсотках до попереднього періоду.
7. Темпи зростання (зниження) продуктивності виробництва у звітному періоді у відсотках до попереднього періоду.
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Таблиця. Закінчення
Забезпечення
доходів та прибутку від реалізації
(робіт, послуг) та
рентабельності
виробництва.

Забезпечення
функціонування
соціальної інфраструктури підприємства (за її
наявністю).

Фінансова, юридична, планово-економічна служби; служби:
збуту, маркетингу, зовнішньоекономічних зв’язків; головна бухгалтерія, економічні підрозділи цехів.

1. Абсолютне (у гривнях) збільшення доходу (прибутку) за результатами виробничої та господарської діяльності у звітному періоді у
порівнянні із попереднім періодом.
2. Доход (прибуток) на 1 гривню реалізованої продукції, робіт, послуг.
3. Темпи зростання (зниження) або приросту (падіння) обсягів доходів (прибутку) у звітному періоді у відсотках до попереднього
періоду.
4. Цільове (за планом) використання доходів (прибутку), а також
кредитів.
5. Своєчасні та в повному обсязі розрахунки з працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором
(трудовими договорами).
6. Дотримання розрахункових (нормативних) розмірів власних та
запозичених обігових коштів.
7. Приріст (зниження) рівня рентабельності виробництва у звітному
періоді у порівнянні з попереднім періодом.
8. Недопущення або зниження наявної та простроченої дебіторської
та кредиторської заборгованості.
Служби: соціального розвитку,
1. Забезпечення власних доходів від діяльності соціальних об’єктів
фінансова, матеріально-технічно- інфраструктури підприємства.
го постачання, головного механіка 2. Своєчасне додаткове фінансування витрат на функціонування
та енергетика, капітального бусоціальних об’єктів інфраструктури підприємства.
дівництва, транспортна; головна 3. Забезпечення капітального і поточного ремонту та обслуговуванбухгалтерія.
ня основних соціальних об’єктів інфраструктури підприємства.
4. Своєчасне надання транспортних послуг соціальним об’єктам
інфраструктури підприємства.
5. Своєчасне та в повному обсязі забезпечення соціальних об’єктів
інфраструктури підприємства кадрами відповідної кваліфікації
6. Забезпечення контролю за дотриманням штатної чисельності працівників соціальних об’єктів інфраструктури підприємства.
7. Забезпечення контролю за ефективним використанням робочого
часу працівниками соціальних об’єктів інфраструктури підприємства.
8. Своєчасне забезпечення соціальних об’єктів інфраструктури підприємства матеріальними та паливно-енергетичними ресурсами.

можливих суперечок (трудових спорів) з приводу преміювання окремих працівників.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

Під час розробки Положення про преміювання слід також намагатися, щоб його зміст був
достатньо простим, зрозумілим і логічним — це
полегшить керівнику підприємства обґрунтування призначення і виплати премій кожному
працівникові, що дозволить зменшити кількість
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НАКАЗ
від 21 вересня 2016 р. № 1044
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2016 р. за № 1359/29489

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
11 листопада 2016 року

Остання редакція:
21 вересня 2016 року

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу
при працевлаштуванні та на робочому місці
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» та пункту 7
Плану заходів на 2013 – 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року
№ 208-р, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, що додається.
2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
Міністр

А. Рева

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці — він
застосовується для організації
надання такої соцпослуги громадянам, які не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці, перебувають у
складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
21 вересня 2016 р. № 1044
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2016 р. за № 1359/29489
Державний стандарт
соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
I. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, показники її якості.
2. Цей Державний стандарт застосовується для:
організації надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці громадянам, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу;
здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги соціального супроводу
при працевлаштуванні та на робочому місці;
визначення тарифу платної соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на
робочому місці.
3. Соціальна послуга соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці в обсягах,
визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.
4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:
гнучкі умови праці — надання можливості працювати неповний робочий день, гнучкий графік
роботи, розподіл професійних обов’язків між декількома працівниками або надання можливості працювати вдома;
індивідуальний план соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (далі —
індивідуальний план) — документ, складений на підставі проведеної оцінки потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, у якому зазначено заходи, що здійснюватимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси,
періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та
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інформація стосовно перегляду індивідуального плану. Для роботодавців при працевлаштуванні осіб з інвалідністю обов’язковими є рекомендації їхніх індивідуальних програм реабілітації;
мультидисциплінарна команда — команда фахівців або експертів з різних сфер, які надають допомогу отримувачу послуги, керуючись
індивідуальним планом роботи;
отримувач соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (далі — отримувач соціальної послуги) —
особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, не здатна на рівних умовах конкурувати на ринку праці та потребує соціальної послуги
або отримує її;
показники якості соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці — сукупність показників, які використовуються для оцінювання діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності соціальних
послуг відносно її отримувачів і ступеня задоволення їх потреби в цих послугах;
пошук роботи/підготовка до роботи — визначення та контакт із потенційними роботодавцями, підготовка отримувачів соціальної послуги
до виконання конкретної роботи та/або до співбесіди, надання порад та допомоги отримувачу соціальної послуги та роботодавцю щодо планування роботи, пристосування робочих умов та робочого місця;
соціальна послуга соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (далі — соціальна послуга) — комплекс заходів, що
здійснюються на регулярній основі протягом визначеного строку та мають на меті підтримку отримувача соціальних послуг в процесі подолання життєвих труднощів, відновлення та підвищення соціального статусу, що передбачає надання соціальної послуги безпосередньо методами індивідуальної роботи та виконання ролі посередника (організація консультацій інших фахівців, супровід та представлення інтересів
отримувача послуг, допомога в оформленні документів тощо);
суб’єкт, що надає соціальні послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (далі — суб’єкт, що надає соціальну
послугу), — підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи – підприємці, що надають соціальну послугу та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про зайнятість населення», «Про основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про волонтерську діяльність», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи
відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Конвенцією про права осіб з інвалідністю та іншими нормативно-правовими актами.
II. Загальні підходи щодо організації надання соціальної послуги
1. Підставою для отримання соціальної послуги є письмове звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних
у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування (далі — структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування особи, яке спрямовується протягом 3 робочих днів з дати надходження суб’єкту,
що надає соціальну послугу, або безпосередньо до суб’єкта, що надає соціальну послугу.
2. Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 7 робочих
днів з дати звернення отримувача соціальної послуги та з урахуванням індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги,
встановлених під час їх визначення.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що
надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.
Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причини та довідковою інформацією про можливість отримати необхідну
соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу, відповідно до спеціалізації.
4. Підставами для припинення надання соціальної послуги є:
письмова відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги;
зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги;
досягнення поставленої мети;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги та/або порушення умов надання соціальної послуги отримувачем соціальної
послуги;
звільнення отримувача соціальної послуги з роботи за власним бажанням;
якщо особа вже самостійно працює більше шести місяців;
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.
III. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
1. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до
карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на
робочому місці (далі — оцінка потреб отримувача соціальної послуги), наведеної в додатку 1 до цього Державного стандарту.
2. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється протягом 7 робочих днів з дати його звернення (подання заяви) суб’єктом, що надає соціальну послугу (за потреби — членами мультидисциплінарної команди, яка включає в себе психолога та
профконсультанта), за результатами складається оцінка потреб отримувача соціальної послуги.
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3. Повторне визначення індивідуальних потреб проводиться через місяць з дня початку надання соціальної послуги, надалі — за потребою
залежно від індивідуальної ситуації отримувача соціальної послуги, але не рідше ніж один раз на квартал.
4. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для розроблення індивідуального плану та
укладання з ними договору про надання соціальної послуги.
IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
1. Індивідуальний план надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці складається за
формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках і підписується отримувачем соціальної послуги та/або його
законним представником і суб’єктом, що надає соціальну послугу.
Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги та/або його законному представникові, інший залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.
2. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на визначених індивідуальних потребах отримувача соціальної послуги.
3. Індивідуальний план надання соціальної послуги складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням побажань отримувача соціальної послуги за умови, що заявлені побажання не суперечать правилам внутрішнього трудового розпорядку суб’єкта, що надає соціальні послуги, та вимогам чинного законодавства. Отримувач соціальної послуги та/або
його законний представник беруть участь у розробці індивідуального плану та приймають рішення щодо початку його реалізації.
4. Індивідуальний план складається з двох частин:
вихід на ринок праці за підтримки суб’єкта, що надає соціальну послугу, у тому числі за допомогою професійної підготовки, перепідготовки, підготовки до роботи, зміцнення трудової дисципліни, навчання життєвим навичкам, визначення та пошуку роботи;
утримання на робочому місці через підтримання контакту з роботодавцем та моніторингу роботи отримувача соціальної послуги на новому
робочому місці.
5. Структура індивідуального плану включає:
загальні відомості про отримувача соціальної послуги;
заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу VIII цього Державного стандарту; періодичність
та строки виконання заходів; відомості про виконавців заходів; дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду
індивідуального плану.
Індивідуальний план надання соціальної послуги переглядається разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку її надання з метою коригування (за потреби), надалі — щокварталу.
V. Укладання договору про надання соціальної послуги
1. З кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про
надання соціальної послуги укладається договір про надання соціальної послуги з урахуванням визначених індивідуальних потреб та складеного індивідуального плану.
2. Укладання договору про надання соціальної послуги здійснюється за участю отримувача соціальної послуги та/або його законного представника. У разі необхідності до укладання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.
3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником і представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.
VI. Місце і строки надання соціальної послуги
1. Соціальна послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, в інших приміщеннях суб’єктів, що надають соціальну
послугу, в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, безпосередньо на робочому місці, в приміщенні роботодавця, де
працює отримувач соціальної послуги.
2. Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб,
узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після визначення індивідуальних потреб відповідно до
індивідуального плану її надання та зазначаються в договорі про надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги складає не
більше шести місяців з дня працевлаштування.
VII. Принципи надання соціальної послуги
1. Доступність соціальної послуги:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю. Варіанти пристосування робочого місця до потреб отримувачів соціальної послуги наведено у додатку 3 до
цього Державного стандарту;
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням і порядок та умови її надання.
Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, де надається
соціальна послуга, на сайті суб’єкта, що надає соціальну послугу, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
2. Незалежність отримувача соціальної послуги:
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суб’єкти, що надають соціальну послугу, застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів
соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні органи та громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на
інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.
3. Захист і безпека отримувачів соціальної послуги:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням
негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження дій суб’єкта, що
надає соціальну послугу.
4. Конфіденційність інформації:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами з дотриманням
принципу конфіденційності;
суб’єкти, що надають соціальну послугу, інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації, що стала їм відома.
VIII. Зміст соціальної послуги
1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, форми
роботи та орієнтовний час їх виконання, наведені у додатку 4 до цього Державного стандарту, передбачають:
регулярні зустрічі з отримувачем соціальної послуги;
відвідування отримувача соціальної послуги на робочому місці;
сприяння в адаптації отримувача соціальної послуги до виконання запропонованої роботи, пристосування робочого місця до особливих
потреб отримувача соціальної послуги;
сприяння в отриманні інших послуг, організацію взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу;
навчання отримувача соціальної послуги та розвиток трудових і соціальних навичок;
психологічне консультування та підтримку.
2. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються залежно від індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.
IX. Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги
згідно зі штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.
2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють працівники суб’єкта, що надають соціальну послугу (за потреби — члени мультидисциплінарної команди), які мають відповідну кваліфікацію та володіють навичками спілкування. Для виконання заходів, передбачених в
індивідуальному плані, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати для виконання цих послуг інші підприємства,
установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.
3. Працівники суб’єкта, що надає соціальну послугу, повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам,
визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 (зі змінами).
4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
сприяння підвищенню кваліфікації працівників, що надають соціальну послугу;
професійного навчання працівників, що надають соціальну послугу;
проведення атестації працівників, що надають соціальну послугу.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції працівників, що надають соціальну послугу.
6. Працівники суб’єкта, що надає соціальну послугу, повинні проходити обов’язкові медичні огляди та мати особисті медичні книжки відповідно до законодавства.
X. Приміщення та обладнання
1. Для надання соціальних послуг суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги
до суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів для надання соціальної послуги (кімнати для проведення групових занять, дозвілля, відпочинку, виконання тренінгової роботи тощо).
2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним і протипожежним вимогам і бути забезпечені водопостачанням, водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства.
У приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, для проведення індивідуальної роботи та забезпечення конфіденційності під час проведення зустрічей і консультацій з отримувачем соціальної послуги мають бути окрема кімната та кімната для групової роботи.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів із надання цієї соціальної послуги повинен мати:
твердий інвентар;
транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги;
інше необхідне обладнання.
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4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує працівників, що надають соціальну послугу, робочим місцем, обладнанням, інвентарем,
робочим одягом та витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх обов’язків із надання соціальної послуги.
XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх
працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує можливості для підвищення кваліфікації працівників, що надають соціальну послугу,
зокрема щодо обміну досвідом працівників, що надають соціальну послугу, з працівниками інших суб’єктів надання соціальної послуги.
XII. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів, які вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги.
XIII. Оцінювання ефективності надання соціальної послуги
1. Оцінювання ефективності надання соціальної послуги визначається під час зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної
соціальної послуги.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою
отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.
Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, та працівників, що надають соціальну послугу, і враховуються при подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання цієї соціальної послуги.
XIV. Документація щодо організації надання соціальної послуги
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до статутних документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців).
Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог чинного законодавства України.
XV. Механізм оцінки дотримання стандарту соціальної послуги
1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці на відповідність професійним вимогам та законодавству України.
Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги застосовуються показники якості соціальної послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, а також анкета щодо визначення якості соціальної послуги соціального
супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, наведені у додатку 5 до цього Державного стандарту.
Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на якій здійснює свою
діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності
соціальної послуги, яка ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.
3. До процедури проведення оцінювання залучаються працівники, що надають соціальну послугу, отримувачі соціальної послуги та/або їхні
законні представники.
З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, їхніми
законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, встановленим у цьому
Державному стандарті.
4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.
XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги
Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.
Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей
відповідних місцевих бюджетів.
Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

№ 23 (131), 1 грудня 2016

О. Суліма

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Додаток 1
до Державного стандарту соціальної послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні
та на робочому місці
(пункт 1 розділу III)
Карта
визначення (оцінювання) індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні
та на робочому місці

____________________________________

____________________________________

(повне найменування організації)

(дата заповнення)

I. Відомості про отримувача соціальної послуги
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________________________________________________
Місце проживання, телефон _____________________________________________________________________________________
Освіта: вища професійно-технічна повна загальна середня базова загальна середня
Правовий статус: дієздатна обмежено дієздатна недієздатна
Категорії осіб:
особа, яка відбула покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк:
так ні
особа з інвалідністю (вказати групу) ______________________________________________________________________________
Причина інвалідності ___________________________________________________________________________________________
Обмеження життєдіяльності

Види обмеження

I
(помірно виражене)

II
(виражене)

III
(значно виражене)

До самообслуговування
До пересування
До орієнтації
До спілкування
До контролю за поведінкою
До трудової діяльності
До професійного навчання
До отримання освіти
Реабілітаційний потенціал: високий середній низький
Трудова діяльність, рекомендована за висновком МСЕК ________________________________________________________________________
Протипоказання щодо умов праці ____________________________________________________________________________________________
Наявність спеціальних засобів для орієнтування, пересування, спілкування та обміну інформацією, освіти і занять трудовою діяльністю:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Пересування: самостійно за допомогою іншої людини за допомогою собаки-поводиря
Можливість самостійно (без сторонньої допомоги) користуватися громадським транспортом: може ні
II. Сім’я та оточення
Сімейний стан: одружений(а) удівець/удова неодружений(а) розлучений(а)
Наявність працездатних рідних або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому (їй) догляд і допомогу (вказати)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

Можливість скористатися допомогою (у чому можуть допомогти):
рідні _____________________________________________________________________________________________________________________
друзі _____________________________________________________________________________________________________________________
сусіди _____________________________________________________________________________________________________________________
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III. Інформація щодо працевлаштування
Трудові навички та потреби щодо зайнятості (заповнюється згідно з представленими документами, опитуванням отримувача соціальних
послуг)
Тривалість безробіття: ________________________________________________________________________________________ (місяців, років)
Наявність фаху: є (який) __________________________________________________________________________________________ немає
Загальний стаж роботи: є ____________________________________________________________________________________ років немає
Кваліфікації та трудові навички ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Чи проходив попередню професійну реабілітацію: так ні
Якщо так, то в яких закладах _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Уподобання отримувача соціальної послуги щодо трудової діяльності, виду зайнятості (зі слів отримувача соціальної послуги)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Який графік роботи найбільш прийнятний:
повний робочий день неповний робочий день
неповний робочий тиждень змінна робота вільний графік надомна праця
Чи існує додаткова потреба в перервах під час виконання роботи: так ні
З яких причин _____________________________________________________________________________________________________________
Як часто ___________________________________________________________________________________________________________________
Тривалість додаткових перерв _______________________________________________________________________________________________
Додаткова інформація (коротко): ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Трудовий потенціал отримувача соціальної послуги:

IV. Висновки
високий середній

Можливі варіанти працевлаштування

низький

Без додаткового навчання
та перепідготовки

За умови перепідготовки
чи навчання

Може бути надана
фахівцем територіального
центру

Потребує залучення
фахівців інших
організацій/установ

на підприємстві
на спеціально пристосованому робочому місці на підприємстві
на підприємстві, в громадських організаціях інвалідів
денна зайнятість
надомна праця
самозайнятість
інше
Потреба в додаткових соціальних послугах

Місце отримання додаткових соціальних послуг

Додаткові
соціальні послуги

на підприємстві
на спеціально пристосованому робочому
місці на підприємстві
на підприємстві, в громадських
організаціях інвалідів
денна зайнятість
надомна праця
самозайнятість
інше
Додаткова інформація ____________________________________________________________________________________________
Потреби у професійному навчанні, перепідготовці:
первинна професійна підготовка професійна перепідготовка перепідготовка фахівців підвищення кваліфікації
Рекомендована професійна реабілітація за професією/спеціальністю ____________________________________________________________
Рекомендовані умови професійного навчання:
інтегроване навчання:
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в навчальних закладах
на короткотривалих курсах професійного навчання
у центрах професійного навчання
навчання на робочому місці
спеціальні реабілітаційні установи, зокрема, системи соціального захисту
інше __________________________________________________________________________________________________________________
Форми занять у процесі професійного навчання та на семінарах:
група інтегрована
спеціальна група ( з перекладачем);
індивідуальна ( на робочому місці в навчальному закладі);
дистанційна заочна
інше ____________________________________________________________________________________________________________________
Інші рекомендації (у тому числі адаптації, пристосування та створення спеціального робочого місця) _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок фахівця щодо надання соціальної послуги: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Коригування індивідуальних потреб: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Заключний висновок фахівця: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Одержувач соціальної послуги

__________________________ ______________________________________________________________
(підпис)

Керівник суб’єкта, що
надає соціальну послугу
соціального супроводу

(прізвище, ініціали)

__________________________ ______________________________________________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Державного стандарту соціальної послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
(пункт 1 розділу IV)
Індивідуальний план надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
1. Загальні відомості про отримувача соціальної послуги та/або його законного представника*:
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________________________________________
Вік _______________________________________________________________________________________________________________________
Стать _____________________________________________________________________________________________________________________
Сімейний стан ______________________________________________________________________________________________________________
Професія / спеціальність ____________________________________________________________________________________________________
Освіта _____________________________________________________________________________________________________________________
Інвалідність, група __________________________________________________________________________________________________________
Індивідуальні потреби у наданні соціальної послуги _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Дата звернення ____________________________________________________________________________________________________________
Прізвища, імена, по батькові працівників суб’єкта, що надають соціальні послуги: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Інформація щодо залучення інших фахівців ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги:

Формат заходу
(групове чи
Строки
індивідуальне
виконання
консультування,
заходів інформаційне заняття,
тренінг, соціальна
допомога чи інше)

Назва
заходу

Дата виконання
(у разі
невиконання
вказати причини)

Виконавці
(підпис)

Реалізація
заходу,
зауваження
фахівців

Отримувач
соціальної
послуги та/або
його законний
представник
(підпис)

Примітки

Моніторинг/поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану

Я ознайомлений(на), погоджуюся зі змістом індивідуального плану надання соціальної послуги. Отримав(ла) його у письмовому вигляді
та сприятиму його виконанню.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу

________________________
(підпис)

Отримувач соціальної послуги

________________________
(підпис)

Додаток 3
до Державного стандарту соціальної послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні
та на робочому місці
(пункт 1 розділу VII)
Варіанти пристосування робочого місця до потреб отримувачів соціальної послуги

Напрям пристосування робочого місця
Процедурна адаптація

Заходи із пристосування
Коригування графіка роботи,
послідовності виконання робіт
тощо

Приклади
Скорочення тривалості робочого дня, надання
додаткових перерв для прийому ліків, робота
на дому, використання комп’ютерної комунікації замість усної
Змістовна адаптація
Коригування та адаптація функ- Перерозподіл функціональних обов’язків між
ціональних обов’язків, зміна
працівниками
робочих завдань тощо
Фізична адаптація, не пов’язана зі зміною Адаптація середовища створення Облаштування пандусів, туалетів та душових
технологічного процесу на підприємстві
відповідних санітарно-гігієнічних для інвалідів, перегородок у приміщеннях, які
умов та умов відпочинку під час дають працівникам змогу прийняти ліки, зрорегламентованих перерв тощо
бити собі ін’єкцію тощо
Фізична адаптація, пов’язана зі зміною тех- Модифікація чи пристосування Застосування спеціальних технічних засобів,
нологічного процесу на підприємстві
наявних інструментів, обладнан- спеціального обладнання та робочих меблів,
ня тощо
встановлення необхідних опор і кріплень
Організація індивідуального супроводження Застосування праці асистента,
Впровадження відповідних посад, наприклад
на робочому місці
майстра чи наставника
помічника кухаря
Організація індивідуального супроводження Застосування праці асистента,
Впровадження відповідних посад, наприклад
на спеціально створеному робочому місці майстра чи наставника
майстра, який наглядає за роботою працівників
Примітка.
Рівень, обсяги та форми підтримки будуть залежати від індивідуальних потреб, професійних здатностей отримувача соціальних послуг та
ситуації на робочому місці.
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Підтримка — це основна складова індивідуального плану, вона надається на всіх етапах. Підтримка з боку надавача соціальних послуг має
поступово скорочуватися і бути заміненою на підтримку з боку колег.
Рівень підтримки та стратегія такої заміни мають бути сплановані заздалегідь за участю отримувача соціальної послуги, роботодавця та
колег. Надання підтримки на робочому місці/поза ним сприяє тому, що отримувач соціальної послуги має можливість навчатися та ефективно
працювати. Така підтримка надається також роботодавцю і колегам, що дозволяє підвищити їхню обізнаність в особливостях різних груп
отримувачів соціальних послуг.
Заходи з підтримки мають бути гнучкими та орієнтованими на конкретного отримувача соціальної послуги. Вони можуть включати таке:
1) підтримка на робочому місці:
поради та допомога для розвитку соціальних навичок;
визначення наставника/колеги;
визначення особливостей культури компанії/робочого місця;
підтримка для адаптації отримувача соціальної послуги до робочого місця;
підтримка для роботодавця та колег;
визначення звичаїв та практик компанії/робочого місця;
визначення можливостей для кар’єрного зростання;
2) підтримка поза робочим місцем:
вирішення практичних проблем/питань (транспорт, робочий одяг тощо);
обговорення особистих стосунків з роботодавцем та колегами;
допомога у спілкуванні з органами соціального захисту;
підтримання зв’язків зі спеціалістами із соціальної роботи/охорони здоров’я;
обговорення питань та надання порад щодо використання послуг.
Додаток 4
до Державного стандарту соціальної послуги
оціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
(пункт 1 розділу VIII)
Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці,
форми роботи та орієнтовний час їх виконання

№
з/п

Зміст заходів

Форма роботи
(І/Гр.)*

1
2
3
1 Регулярні зустрічі з отримувачем соціальної послуги
1.1 Проведення бесід щодо проблем, які
І/Гр
можуть виникнути після початку трудової діяльності
1.2 Організація зустрічі отримувача соціальІ/Гр
ної послуги із працюючими, які перебували в складних життєвих обставинах,
зокрема з інвалідністю схожої нозології,
із представниками громадських організацій тощо
1.3 Здійснення телефонних дзвінків отриІ
мувачу соціальної послуги у день виходу на робоче місце

Періодичність здійснення заходів**

4
1 раз на тиждень/
за потреби

30

1 раз на місяць/
за потреби

30 – 60

Через день протягом 1-го місяця, 1
раз на тиждень протягом 2-го місяця,
2 рази на місяць протягом 3-го місяця,
1 раз на місяць — до завершення програми
1 раз на місяць/за потреби

5 – 10

1.4 Аналіз виконання отримувачем соціальІ
ної послуги своїх посадових обов’язків
та проблеми, які виникають на робочому місці
2 Відвідування отримувача соціальної послуги на робочому місці

30

Витрати часу на
надання послуги/
здійснення
одного заходу
(хвилин)***
5

30 – 60
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1
2
2.1 Вивчення (із виїздом фахівця на робоче
місце) особливостей середовища, у якому отримувач соціальної послуги буде
працювати
2.2 Здійснення постійного моніторингу
ситуації на робочому місці отримувача
соціальної послуги

3
І

4
Разово

5
180

І

2 рази на тиждень протягом 1-го місяця, 1 раз на тиждень протягом 2-го
місяця, 2 рази на місяць протягом 3-го
місяця, 1 раз на місяць — до завершення програми
Разово

60

2.3 Підтримка отримувача соціальної поІ
60
слуги після працевлаштування шляхом
встановлення зв’язків із представниками профспілкового комітету підприємства, установи (за наявності)
3 Сприяння в адаптації отримувача соціальної послуги до виконання запропонованої роботи, пристосування робочого
місця до особливих потреб отримувача соціальної послуги
3.1 Виявлення потреби у приведенні робоІ/Гр
Разово
60
чого місця та виробничих умов у відповідність із індивідуальними психофізичними потребами отримувача соціальної
послуги, сприяння здійсненню такої
адаптації
3.2 Надання рекомендацій роботодавцю
І/Гр
Разово/за потреби
30 – 60
стосовно доступності інфраструктури
для отримувача соціальної послуги
3.3 Дослідження особливостей умов праці,
І/Гр
Разово/за потреби
30 – 120
у яких отримувач соціальної послуги
буде працювати, у разі виявлення можливих перешкод — визначення способів
їх усунення
3.4 Обговорення з роботодавцем можлиІ/Гр
Разово/за потреби
30 – 120
востей покращення несприятливих умов
праці, зміна умов роботи (шум, освітленість, запиленість, зручність пересування тощо); зміна посадових/професійних
обов’язків (виробничих функцій) (якщо
працівник не може виконувати колишню роботу, але може виконувати інші
обов’язки у компанії, він може пройти
перепідготовку та отримати нову роботу), режиму роботи
3.5 Обговорення з роботодавцем можлиІ/Гр
Разово/до вирішення питання
до 40
востей адаптації робочого місця й виробничих процесів до особливих потреб
отримувача соціальної послуги (переведення отримувача соціальної послуги на
режим неповного робочого дня, вільного графіка роботи, збільшення частки
надомної праці тощо)
4 Сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу
4.1 Направлення запитів щодо отримання
І/Гр
Разово/за потреби
30
інших послуг, необхідних отримувачу
соціальної послуги, які не надаються
суб’єктом надання соціальної послуги
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1
2
4.2 Направлення отримувача соціальної
послуги до юриста (юрисконсульта)
центру зайнятості стосовно роз’яснення
законодавства про зайнятість населення
4.3 Направлення отримувача соціальних
послуг на консультацію до працівників
центру зайнятості, соціальних служб та
громадських організацій
4.4 Систематичні та у разі виникнення потреби телефонні дзвінки роботодавцю
(керівнику)

3
І/Гр

4
Разово/за потреби

5
10

І/Гр

Разово/за потреби

10

І

2 рази на тиждень протягом 1-го місяця,
1 раз на тиждень протягом 2-го місяця,
2 рази на місяць протягом 3-го місяця,
1 раз на місяць — до завершення програми
5 Навчання отримувача соціальної послуги та розвиток трудових і соціальних навичок
5.1 Навчання отримувача соціальної послуги
І/Гр
За окремим планом роботи
навичкам соціально-середовищної орієнтації (навчання інваліда орієнтуванню в
певній місцевості та користуванню транспортними засобами для забезпечення
доступу до роботи, плануванню роботи
та робочого дня, встановленню робочих
стосунків, дотриманню трудової дисципліни та правил безпеки праці тощо)
5.2 Навчання отримувача соціальної поІ
За окремим планом роботи
слуги користуванню в процесі трудової
діяльності засобами соціального пристосування
5.3 Надання отримувачу соціальної послуги
І
3 рази/за потреби
допомоги в освоєнні робочого місця
6 Психологічне консультування
6.1 Проведення бесіди, у ході якої психолог
І
За окремим планом роботи
надає допомогу, спрямовану на підтримку отримувача соціальної послуги,
на роботу з його станом, взаєминами,
проблемами, конфліктами
6.2 Проведення психологічного тренінгу
І/Гр
За окремим планом роботи
(індивідуальна консультація психолога)
щодо особливостей адаптації на робочому місці
7 Психологічна підтримка
7.1 Проведення системи соціально-психолоІ/Гр
За окремим планом роботи
гічних, психолого-педагогічних заходів з
метою оптимізації психоемоційного стану
отримувача соціальної послуги в процесі
формування здібностей і самосвідомості
7.2 Сприяння соціально-професійному самоІ/Гр
За окремим планом роботи
визначенню, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та спрямування
зусиль отримувача соціальної послуги на
реалізацію власної професійної кар’єри
____________

10

45

45

30

45 – 60

180

45

45

* Форма роботи: І — індивідуальна, Гр. — групова.
** Періодичність може бути змінена залежно від індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.
*** Орієнтовний час здійснення заходу може бути змінений залежно від індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

(Закінчення — у наступному номері)
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Персонал у банках: «рецепти»
зберігання та оновлення
В Україні за останні два роки щонайменше чверть зі значної кількості банківських
установ збанкрутували. Яким чином це стосується кадрів? По-перше, на ринок
праці вивільнилася значна частина банківських працівників, по-друге, щоб залишатися «на плаву», керівництву й кадровим підрозділам решти банків слід приділяти
належну увагу розвитку та якісному оновленню персоналу, який недарма вважається одним з основних нематеріальних активів. Наразі з’ясуємо, як зберегти
банківський персонал та які професійні назви робіт можна обрати для банківської
сфери.

Правові підстави
Як правило, банки — це крупні установи з
точки зору чисельності зайнятих в них працівників. І значна частина банківських проблем, як
засвідчує практика, концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно керівництво
вітчизняних банків акцентує управлінську увагу
на фінансових, матеріальних та інформаційних
ресурсах, натомість як людським ресурсам приділяється незначна увага — за залишковим
принципом. Цю ситуацію наразі поглиблюють
такі фактори, як нерозуміння особливостей і специфіки роботи персоналу банку; неоднорідність
персоналу (як за терміном роботи у фінансовобанківських структурах, так і за отриманою базовою освітою); зростання міграції висококваліфікованого персоналу з одного банку до іншого;
посилення міжбанківської конкуренції, в тому
числі у площині трудових відносин; недостатність існуючих технологій відбору та прийняття
на роботу працівників; ослаблення контролюючих функцій над діями персоналу в банках і керівників середньої ланки; вимоги щодо високого
рівня професіоналізму і комунікативних здібностей співробітників банків. Таким чином, специфічною особливістю банківських установ є надзвичайно важливе значення людських ресурсів
для успішного функціонування.
Помітною подією в оновленні кадрового потенціалу банків стало затвердження Зміни № 3
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до Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП), що набула чинності з 1 жовтня 2015 року.
Прийняттю цього нормативного документа
передувало затвердження таких законодавчих
та нормативних актів як:
— Закон України «Про Національний банк
України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV;
— Закон України «Про банки і банківську
діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III;
— Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р.
№ 4452-VI;
— Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII;
— Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затверджене постановою Правління Національного банку
України (далі — НБУ) від 17 серпня 2012 р. № 346;
— постанова Правління НБУ «Про внесення
змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 26 січня 2015 р.
№ 51;
— лист НБУ «Щодо внесення до Класифікатора професій ДК 003:2010 нових професійних
назв робіт (професій), що застосовуються у
банківській діяльності» від 29 вересня 2014 р.
№ 17-230/55134.
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Керівники банківської сфери
У результаті, завдяки Зміні № 3, КП оновився
деякими професійними назвами робіт, серед
яких: «Куратор банку», «Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи»,
«Керівник (директор, начальник та ін.) департа-

менту (центру, відділення, дирекції, комплексу
та ін.) (банківська діяльність)», «Аналітик (банківська діяльність)», «Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот», «Касиропераціоніст». Розглянемо основні завдання та
обов’язки цих та інших банківських працівників, починаючи з керівників (Таблиця 1).
Таблиця 1

Професійна назва
роботи

Код КП

Основні завдання та обов’язки

«Голова правління комерційного банку»

1210.1 — підписує договори та зовнішньоекономічні контракти;
— представляє банк у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
— видає від імені банку довіреності та зобов’язання;
— скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та проводить голосування;
— розподіляє обов’язки між членами Правління;
— приймає на роботу та звільняє працівників банку, в тому числі відокремлених структурних підрозділів, вживає до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно
до чинного законодавства України, Статуту і внутрішніх документів банку;
— видає накази, розпорядження і вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками
банку,
— встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників банку згідно з вимогами чинного законодавства України, затверджує штатний розпис банку та відокремлених
структурних підрозділів банку;
— подає Спостережній раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління
банку;
— затверджує посадові інструкції працівників банку;
— розпоряджається майном та коштами банку відповідно до законодавства та Статуту
банку.
«Куратор банку»
1210.1 Здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банківській установі та/або шляхом проведення аналізу фінансової, статистичної звітності та
іншої інформації щодо діяльності банку.
«Президент (голова
1210.1 — здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання комерційних банків;
правління, інший керів— організовує і координує роботу та взаємодію всіх комерційних банків об’єднання,
ник) спілки, асоціації
спрямовану на захист бізнесу, поліпшення обслуговування клієнтів, надання допоміжних
чи іншого об’єднання
банківських послуг;
комерційних банків»
— аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку банківської сфери та соціально-економічних процесів в Україні;
— розробляє рекомендації щодо вдосконалення аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності об’єднання комерційних банків;
— планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент;
— вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.
«Керівник (директор,
1231 — координує внутрішньобанківську систему за напрямом діяльності;
— займається виявленням, моніторингом, оцінкою та управлінням ризиками;
виконавчий директор,
— забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
начальник та ін.) від— готує відповіді на запити спеціально уповноваженого органу банківської установи та
повідного напряму
правоохоронних органів;
діяльності банківської
— надає висновки щодо пов’язаності клієнтів на предмет наявності спільного економічного
установи»
ризику;
— здійснює оперативний контроль за виконанням основних функцій, що входять до компетенції підпорядкованої служби;
— забезпечує розробку та постійне оновлення внутрішніх документів банківської установи з питань фінансового моніторингу за напрямом діяльності;
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 1. Закінчення

«Керівник (директор,
начальник та ін.) департаменту (центру,
відділення, дирекції,
комплексу та ін.) (банківська діяльність)»

1231

— забезпечує контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнтів, вивченням клієнтів та уточненням інформації про них;
— погоджує внутрішні документи банківської установи з питань, що відносяться до компетенції підпорядкованої служби;
— проводить навчання працівників банківської установи з профільних питань, надає рекомендацій та роз’яснення;— проводить перевірку форм статистичної звітності з питань,
що відносяться до його компетенції;
— готує висновки щодо аналізу наданої документації;
— забезпечує підготовку звітів з питань, які входять до його компетенції.
— здійснює загальне керівництво і забезпечує ефективну роботу банківської установи
відповідно до Статуту банку, внутрішньовідомчих нормативних документів та інструкцій в
рамках чинного законодавства;
— визначає стратегію діяльності банківської установи й організовує її роботу на основі
перспективних і поточних планів робіт;
— розглядає і затверджує положення про структурні підрозділи відділень банку і посадові
інструкції працівників згідно зі штатним розписом;
— здійснює систематичний аналіз діяльності структурних підрозділів, на основі якого
приймає належні рішення;
— забезпечує організацію обслуговування населення і розширення сфери послуг, проведення необхідної рекламно-інформаційної роботи;
— розробляє і проводить заходи, спрямовані на удосконалення банківської справи, безготівкових розрахунків, операцій з цінними паперами, валютою, а також забезпечення
ефективної кредитної політики, скорочення готівково-грошового обороту, одержання
максимального прибутку;
— організує впровадження в роботу банківської установи прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку банку.

Як видно з Таблиці 1, деякі нові «укрупнені»
професійні позиції у банках дозволяють кадровикам варіювати, підбираючи найменування
керівної посади на різних рівнях менеджменту в
цій сфері: для спілки комерційних банків, відповідного напряму діяльності банківської установи, конкретного підрозділу банку. Але, окрім
розмаїття назв керівного складу, є у діяльності
цієї ланки працівників й деякі інші особливості, зокрема, наявна проблема певного зловживання керівниками підрозділів банків своїм
службовим становищем та вирішенням своїх
особистих питань в робочий час. Дехто з них
може називає це, шкідливе для діяльності будьякого банку, явище «вдалим делегуванням відповідальності та повноважень». Але для топкерівників банку є зайвий привід замислитися:
чи працює в установі антикорупційне законодавство, чи сформований в ній механізм антикорупційного комплексу? Нагадаємо, що юридична особа самостійно може обрати в КП назву
посади для здійснення антикорупційної діяльності та ввести її до свого штатного розпису. На-
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приклад, відповідну роботу може самостійно
виконувати «Уповноважений з антикорупційної
діяльності» (код КП — 2414.2), а у складі підрозділу — «Професіонал з антикорупційної діяльності» (код КП — 2414.2).

Професіонали банківської справи
Коли ми говоримо про назви посад з розділу 2 КП «Професіонали», які, зазвичай, застосовуються у штатному розписі банку, можна
помітити, що не всі вони носять виключно галузеве спрямування. Це й не дивно — у колі банківських інтересів присутні не тільки грошові
кошти, а й, наприклад, цінні папери, дорогоцінні метали, фінансування проектів будівництва
тощо. Крім того, у банках працюють різні працівники із забезпечення фінансової безпеки (як
фізичної, так і майнової). Основні напрями роботи банківської установи контролюють відповідні професіонали-аналітики, назви посад яких
подані у Таблиці 2 із зазначенням коду КП та
основними завданнями і обов’язками відповідних працівників.
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Таблиця 2
Професійна назва
роботи
«Аналітик (банківська
діяльність)»

«Аналітик з питань
фінансово-економічної
безпеки»

«Професіонал з фінансово-економічної
безпеки»
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Код КП

Основні завдання та обов’язки

2441.2 — аналізує фінансову спроможність з метою подальшого використання під час прийняття
інвестиційних рішень, для розрахунку майбутніх доходів і витрат;
— аналізує доцільність укладання договорів;
— збирає економічну, юридичну та галузеву інформацію, а також вивчає фінансову
періодику;
— обчислює фінансові показники;
— здійснює фінансові дослідження;
— оцінює рівень фінансового ризику;
— дає рекомендації про час інвестування та операціях щодо купівлі-продажу;
— готує фінансові звіти;
— використовує статистичні методи оцінки вартості.
2414.2 — організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із фінансово-економічної безпеки;
— визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності з використанням
інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів фінансовоекономічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм;
— забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо
діяльності в умовах реальних та потенційних загроз і небезпек, функціонування системи
економічної безпеки;
— розробляє проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків
з питань фінансово-економічної безпеки;
— визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки, партнерів (контрагентів) та конкурентів;
— забезпечує визначення зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері фінансово-економічної безпеки;
— забезпечує надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо
доцільності діяльності банку з урахуванням виявлених загроз і небезпек, захист отриманої
інформації, яка відноситься до комерційної таємниці підприємства, вивчає вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат;
— здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки;
— бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського стану з метою попередження банкрутства;
— організовує проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня
економічного стану, потенційних партнерів, стратегії діяльності на ринку конкурентів;
— розробляє аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка стану та надаються
пропозиції щодо діяльності підприємства в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо
їх зниження;
— бере участь у проведенні експертної оцінки отриманої інформації, визначає рівень її достовірності;
— надає пропозиції щодо здійснення заходів безпеки.
2414.2 — розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансовоекономічної безпеки;
— визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності відповідно до встановлених стандартів (норм);
— забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки, механізмів управління та взаємодії;
— розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки і його взаємодію з
іншими структурними підрозділами;
— визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки;
— сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки;
— проектує систему підготовки керівного складу та персоналу щодо проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз і ризиків;

№ 23 (131), 1 грудня 2016

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 2. Закінчення
— розроблює плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності;
— розроблює документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних
підрозділів, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці;
— надає всім категоріям працівників інформацію, яка стосується діяльності щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки;
— здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.
«Професіонал з веден- 2413.2 — здійснює формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску
ня реєстру власників
іменних цінних паперів або приймає її від попереднього реєстроутримувача чи емітента;
іменних цінних папе— веде систему реєстру;
рів»
— здійснює облік сертифікатів іменних цінних паперів; облік осіб, зареєстрованих в системі реєстру; внесення до системи реєстру змін у зв’язку з переданням права власності
на іменні цінні папери, обтяженням їх зобов’язаннями; внесення змін відносно емітента,
зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб; видання, погашення сертифікатів іменних
цінних паперів та облік втрачених;
— вчиняє дії щодо підтвердження дійсності підпису власників — фізичних осіб (уповноважених осіб) на передавальних розпорядженнях;
— формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг цінних паперів;
— організовує проведення загальних зборів акціонерів, веде облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;
— засвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів;
— забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру.
«Професіонал з депо- 2413.2 — здійснює переміщення, інкасування та транспортування цінних паперів, їх сертифікатів
зитарної діяльності»
і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;
— перевіряє цінні папери, їх сертифікати на автентичність;
— проводить інвентаризацію цінних паперів, їх сертифікатів і свідоцтв про знерухомлення
іменних цінних паперів;
— здійснює операції відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу їх
зберігання; внесення змін до анкети рахунку;
— здійснює операції з ведення рахунків у цінних паперах;
— здійснює операції з видачі витягів з рахунку в цінних паперах та операції клієнтів з рахунками у цінних паперах за запитами клієнтів та інших осіб; операції з передачі клієнтам
інформації щодо операцій емітента (в тому числі надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
— здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
— впроваджує, обслуговування та підтримку комп’ютеризованих систем обслуговування
рахунків у цінних паперах;
— забезпечує документарне підтвердження облікових операцій, пов’язаних з обігом грошових коштів;
— здійснює переведення у документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск
яких зареєстрований у документарній формі;
— проводить видачу сертифікатів цінних паперів на підставі розпорядження про матеріалізацію від власника рахунку.
«Професіонал з торгів- 2413.2 — організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами, у тому числі
лі цінними паперами»
із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної системи;
— здійснює підготовку документів, які регламентують роботу організаторів торгівлі й визначають порядок взаємодій фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційними
системами з її учасниками;
— відповідає за підготовку пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів
до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування;
— бере участь в організації та проведенні як електронних торгів, так і торгів «з голосу»;
— організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою,
депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу
цінних паперів.
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«Молодші» службовці в банках
Зауважимо, що у розділі 3 КП «Фахівці» практично немає професій (посад) працівників банківської справи. Аналіз різних ресурсів з пра-

цевлаштування також показує, що бакалаврів у
банках наразі не чекають. Проте, бакалаври
цілком можуть займати місця «касирів», «операціоністів», «інкасаторів» (див. Таблицю 3).
Таблиця 3

Професійна назва
роботи

Код КП

Основні завдання та обов’язки

«Інкасатор»

4212

— одержує в касах торгових, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих
сумках, доставляє і здає їх у каси банків;
— одержує в касах банків паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані й спаковані в установленому порядку, доставляє і здає їх відповідно до одержаного завдання у
каси комерційних банків.

«Інкасатор-водій автотранспортних засобів»

4212

— одержує в касах торгових, транспортних, видовищних, побутових та інших підприємств і організацій грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих
сумках, доставляє й здає їх у каси банків;
— здійснює практичне керування та обслуговує спеціалізований автотранспортний засіб
під час перевезення грошової готівки або інших цінностей, несе матеріальну відповідальність та вживає заходів щодо їх збереження;
— інформує керівництво, а у разі необхідності — чергову частину правоохоронного
органу, про виникнення надзвичайної ситуації на маршруті руху та вживає заходів щодо
посилення охорони цінностей;
— контролює стан та правильну експлуатацію спеціалізованого автотранспортного
засобу, виконує його заправлення паливом, мастильними матеріалами, охолоджувальною рідиною тощо.

«Касир (в банку)»

4212

— виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами;
— сортує грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для
обігу, виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;
— формує, упаковує, оформляє грошові білети й монети згідно з інструкцією щодо емісійно-касової роботи;
— обмінює пошкоджені грошові білети й монети;
— складає касову звітність;
— зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний
характер.

«Контролер у банку»

4212

— здійснює проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених
чинним законодавством, і відповідно до ліцензій НБУ, в тому числі: відкриття та
ведення рахунків клієнтів і здійснення розрахунків за їх дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів фізичних осіб; визначені операції з валютними цінностями;
— веде облік готівки, цінностей і цінних бланків;
— здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності філії, перевіряє
відповідність наявної готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишків у касі визначеним
документам.

«Операціоніст (банк)»

4212

здійснює:
— консультування клієнтів;
— відкриття, ведення та закриття рахунків і вкладів;
— оформлення кредитів;
— оформлення пластикових карт;
— прийом комунальних та інших платежів;
— оформлення переказів з відкриттям і без відкриття рахунку;
— роботу з готівкою.
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невеличких відділеннях банку (з кількістю працюючих до 10 осіб) касир або операціоніст може
порушувати режим роботи каси, неввічливо
спілкуватися з клієнтами тощо. Подібні прояви
можуть суттєво відобразитися на репутації банку в цілому. Отже, кадровикам банківської
сфери бажано якомога частіше:
— аналізувати, який саме персонал потрібен
банку, та постійно оновлювати систему мотивації, яка використовується в банку;
— визначати види і форми мотивації та ефективність використання кожного з її елементів у
конкретних підрозділах;
— спрямовувати систему мотивації на посилення індивідуальної винагороди;
— використовувати моральне заохочення як
один з найдешевших і найефективніших елементів системи мотивації та здійснювати постійний контроль за системою мотивації загалом.
Таким чином, сучасний банк — це складний
механізм, ефективність діяльності якого визначається, окрім всього іншого, ще й продуманою
кадровою політикою в основі якої повинні лежати такі складові як: кваліфікація персоналу,
контроль роботи персоналу, чітке визначення
завдань і функцій та забезпечення механізму
мотивації працівників.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Представлена у Таблиці 3 посада «Інкасаторводій автотранспортних засобів» може нести у
собі перманентний конфлікт між працівником і
роботодавцем, обумовлений поєднанням для
першого двох основних функцій: приймання та
зберігання грошових коштів (злитків, цінних
паперів, інших цінностей) та забезпечення безпеки руху автотранспортного засобу. Надійно
забезпечити обидві умови під час руху в умовах
сучасного міста самотужки «інкасатору-водію»
майже не можливо. Тож для успішного проведення інкасації, провідні українські банки комплектують спеціальну групу до якої входять
«Старший інкасатор», «Інкасатор-водій автотранспортних засобів» та «Інкасатор» (саме
останній безпосередньо виконує інкасацію).
Важливе місце у штаті будь-якої банківської
установи також займають: «Начальник охорони» (код КП — 1239) і «Охоронник» (код КП —
5169), а у штатному розписі НБУ задіяна й така
посада як «Провідник спецвагона установ Нацбанку» (код КП — 5169).
Загалом, питання управління банківським
персоналом часто пов’язують з необхідністю вирішення проблем мотивації за усією ієрархічною посадовою структурою банку: від охоронника до голови правління комерційного банку.
Саме відсутність мотивації призводить до невдоволення працівників умовами праці, що
може відбитися на ставленні до своєї роботи.
Так, час від часу доводиться спостерігати, як у
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Адаптація HR-менеджера
на новій роботі
Існує категорія співробітників, для яких адаптація в новому робочому колективі
має величезне значення. Це, насамперед, керівники вищої та середньої ланки, а
також HR-менеджери, оскільки саме вони відповідають за стан персоналу і постійно спілкуються як з працівниками підприємства, так і з потенційними кандидатами
на вакантні посади, а тому для них успішна та швидка адаптація в новому колективі — питання їх професійної компетенції. Отож, дізнаймося, як максимально прискорити та полегшити цей процес.

Хто такий HR-менеджер?
Звісно, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) ми не знайдемо посаду HR-менеджера, оскільки це сучасна запозичена з англомовних країн назва роботи, утворена шляхом
скорочення від словосполучення «human resources»,
що в перекладі означає «людські ресурси». Але
зміст роботи від назви не змінюється — у КП ця
посада представлена «Менеджером (управителем) з персоналу», тому надалі ми будемо використовувати назви посад HR-менеджера та менеджера з персоналу як синонімічні, оскільки саме
ці фахівці з управління людськими ресурсами виконують функції, пов’язані з підбором персоналу,
розробкою програм адаптації, мотивації, комплексної оцінки (атестації) і т. ін.. Окрім того, на
багатьох підприємствах досить часто завдання
HR-менеджера виконують кадровики, оскільки
вони також працюють безпосередньо з персоналом й ведуть кадрове діловодство, а на додачу до
цього подекуди й здійснюють підбір, оцінку та навчання співробітників.
HR-менеджер займає на підприємстві одну з
ключових позицій, оскільки незважаючи на те,
що він і не керує безпосередньо персоналом, але
грамотно допомагає робити це керівництву.

Особливості адаптації
Передбачається, що адаптація співробітників
на підприємстві — це турбота менеджера з пер-
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соналу, який, власне, і повинен займатися вирішенням проблем входження в колектив нових
співробітників. А що робити, якщо сам HRменеджер і є новий співробітник, хто тоді займеться його адаптацією? Звісно, пощастить новачкам, які потраплять на підприємство, в
якому існує цілий відділ з управління персоналом й знайдеться керівник, який і допоможе
адаптуватися на новому місці роботи. Усім іншим доведеться пройти цей процес самостійно.
Ні для кого не секрет, що ефективна адаптація новачка необхідна обом сторонам трудових
відносин: і новоприйнятому працівникові, і роботодавцю. При цьому сторони досягають взаємовигідного результату — для підприємства це
скорочення термінів виконання працівником
поставлених перед ним завдань, а співробітникові продумана система адаптації дає можливість у найкоротші строки усвідомити свої обов’язки на новому місці роботи, ознайомитися з
правилами та нормами поведінки, корпоративними цінностями і налагодити взаємовідносини
з новими колегами, аби мати можливість успішно виконувати свої трудові функції.
Коло обов’язків HR-менеджера на різних підприємствах має істотні відмінності — наприклад, в одних компаніях це, по суті, інспектор з
кадрів, перейменований для солідності в менеджера з персоналу, в інших — керуючий персоналом, який має значний вплив на кадрову політику
з прямим підпорядкуванням генеральному ди-
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ректору. Як вже було зазначено, HR-менеджеру
може бути підпорядкований власний відділ, або
ж він може бути на підприємстві єдиним носієм
знань і навичок у цій сфері.
Процес адаптації HR-менеджера істотно
ускладнюється тим, що для успішного виконання функцій менеджера з персоналу конкретного
підприємства, необхідно знати специфіку саме
цього, а не іншого підприємства, і добре вивчити всіх людей, які працюють на ньому. Підприємства ж, як і люди, унікальні, тому кожен раз, змінюючи місце роботи, HR-менеджеру необхідно
розбиратися в особливостях внутрішньоорганізаційної ситуації.
Зазвичай, робота на новому підприємстві
починається зі знайомства з його працівниками. Бажано, щоб керівництво представило менеджера з персоналу ключовим співробітникам особисто й про це необхідно заздалегідь
домовитися на співбесіді з роботодавцем. Якщо
фахівця не представили, то йому доведеться на
власному досвіді вивчити труднощі, з якими
стикається новий співробітник, і самостійно
отримати відповіді на наступні питання:
— Які інструктажі проводяться і чи проводяться взагалі?
— Який пакет документів надається новому
співробітнику (інформація про структуру підприємства, правила внутрішнього трудового
розпорядку, посадова інструкція, телефонний
довідник з номерами співробітників)?
— Як саме відбувається процес знайомства
(нового працівника водять відділами, представляючи всім працівникам, знайомлять його лише
з тими, хто випадково зустрічається в коридорі,
обіцяють представити пізніше (припустимо, на
першій нараді) тощо)?
— Чи завчасно підготовлюється нове робоче
місце, хто відповідальний за його підготовку?
— Як швидко системний адміністратор підключає нового працівника до мережі, встановлює і налаштовує потрібні програми?
— До кого потрібно звертатися, щоб отримати канцтовари?
— У кого слід отримати інформацію про те, де
можна пообідати, припаркувати свій особистий
транспорт тощо?
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Незалежно від того, чи вдалося новому HRменеджеру одразу отримати відповіді на зазначені запитання, у подальшому він має зробити
так, аби усі новоприйняті працівники одержували таку інформацію у перший же день своєї роботи на підприємстві — це буде необхідно для їх
швидкої адаптації.

Перші дні на новій роботі
Отже, перший день на новому місці. Відбулося
знайомство з керівництвом; пройдений етап попередньої (на даний момент) оцінки цілей та
завдань підприємства, можливо, навіть отримано деякі інструкції щодо формування так званої
«зони найближчого розвитку», тобто змін і нововведень, що плануються в системі управління
персоналом в найближчому майбутньому.
Перший крок в реалізації всієї навали ідей,
проектів і концепцій, що, як правило, незмінно
супроводжують прихід нового фахівця, насправді
виявляється до банальності буденним і прозаїчним. За будь-яких обставин, насамперед необхідно встановити контакт з працівниками підприємства, отримавши з цього максимальну
користь, і почати слід з якісного аналізу персоналу. Це досить трудомісткий процес (особливо
якщо враховувати, що ніхто не відміняв виконання інших завдань), але його результати дадуть
багато корисної інформації про співробітників.
Етап 1. Складання списку працівників і вибір
параметрів, які потрібно проаналізувати (наприклад: вік, освіта, досвід роботи, тривалість
роботи саме на цьому підприємстві).
Етап 2. Визначення джерел отримання інформації (особисті справи співробітників, спілкування з працівником, який відповідає за ведення кадрової документації тощо).
Етап 3. Аналіз документів, у результаті якого
можна отримати всю необхідну базову інформацію про персонал (вік, освіта, стаж роботи
тощо). Цей процес можна назвати заочним
знайомством з працівниками підприємства.
Природно, що подібний пильний інтерес до анкетних даних нових колег не повинен бути
обумовлений прагненням до якогось закулісного збору інформації для подальшого використання в маніпулятивних цілях. Знання біогра-

41

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

фічних (і не тільки) характеристик працівників
є професійною необхідністю для менеджера з
персоналу, оскільки сукупність таких «деталей»,
як етапи особистої та трудової біографії працівника, дозволить скласти і скоригувати його повноцінний психологічний портрет.
Етап 4. Безпосереднє спілкування з працівниками підприємства. Зрозуміло, що з документів
можна отримати лише офіційну інформацію,
тому, аби чітко уявляти собі характерні особистісні риси працівника, його захоплення та здібності, безпосереднього спілкування не уникнути. Якщо штат підприємства невеликий, то
бажано познайомитися з кожним співробітником особисто (для цього можна використовувати
будь-який привід — як «випадкову» розмову за
чашкою кави, так і, приміром, необхідність уточнення отриманої з документів інформації).
Етап 5. Загальний аналіз усіх отриманих даних. Нехитрий аналіз наявної інформації можна
провести в програмі Exel, в результаті чого можна, зокрема, дізнатися:
— середній вік працівників підприємства (а
також середній вік співробітників у кожному
структурному підрозділі);
— середні показники освіти;
— середній час роботи працівників на підприємстві (у цілому та по підрозділах);
— гендерне співвідношення;
— коефіцієнт плинності кадрів.
Завдяки цьому аналізу, можна буде вибудувати ефективну політику управління персоналом.
Наприклад, знаючи середній вік співробітників
(по підрозділу або по підприємству в цілому) і
рівень освіти, процес підбору персоналу буде
йти набагато швидше, а на підставі інформації
про середній час роботи працівників на підприємстві можна зробити перші висновки щодо
потенційної лояльності співробітників.

Визначення пріоритетів
Після завершення аналізу персоналу слід
встановити пріоритетність завдань. Найкраще спочатку скласти власне бачення пріоритетів, а потім попросити керівництво підприємства озвучити своє бачення першочергових
завдань HR-менеджера. У результаті необхідно
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виробити спільне бачення того, чим менеджеру з персоналу слід зайнятися в першу чергу.
Відповідно до пріоритетів планується подальша робота.
Вивчити клімат в колективі, зрозуміти потреби персоналу, оцінити його лояльність і навіть
задоволеність роботою можна двома способами: шляхом спостереження за співробітниками
та опитування.
Спостереження за працівниками допоможе:
— виявити в колективі неформальних лідерів;
— вивчити способи комунікації та прийняті
на підприємстві правила поведінки.
За допомогою опитувань можна дослідити
будь-які параметри, зокрема:
— потреба персоналу в навчанні;
— лояльність співробітників до підприємства;
— ставлення працівників до корпоративних
заходів;
— потреби у додатковій роботі чи, навпаки,
необхідність зменшення навантаження.
Не слід проводити всі опитування відразу. Їх
потрібно планувати відповідно до вибудованих
пріоритетів. Почати можна, наприклад, з визначення потреби у навчанні. В опитуванні на цю
тему можна порушити такі аспекти, як готовність співробітника інвестувати свої кошти в навчання, максимальна сума, яку він готовий в це
вкласти, найбільш прийнятна форма навчання
(відвідування відкритих семінарів, корпоративні тренінги, що проводяться як запрошеними
фахівцями, так і внутрішніми, дистанційні навчальні курси тощо).
Спираючись на результати опитування, можна формувати програму (план) навчання персоналу. При цьому, подаючи керівництву бюджет,
значно простіше відстояти заплановані видатки, повідомивши, яку частку витрат співробітники готові взяти на себе.
Гарною підмогою HR-менеджеру на першому
етапі роботи стане ведення робочих нотаток. Це
довільні записи, що стосуються роботи: ідеї, опис
ситуації на підприємстві, підготовка, проведення
та результати опитувань, труднощі і т. п..
Таким чином, основними етапами процесу
адаптації менеджера з персоналу на новому
підприємстві повинні стати:
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— знайомство з працівниками та аналіз персоналу;
— розстановка пріоритетів, узгоджена з керівництвом;
— вивчення думки співробітників з різних
питань;
— аналіз роботи (ведення робочих нотаток).

Основні завдання
Внутрішньоорганізаційне планування роботи
з управління персоналом включає проведення
аналізу, оцінки витрат і контролю. Наприклад,
при організації навчання персоналу необхідно
проаналізувати потребу в навчанні і завантаження працівників, мати інформацію з планування їх використання, зробити оцінку витрат
на передбачуване навчання. Потім можна переходити до складання власне плану підготовки та
його реалізації.
Планування кількості персоналу передбачає, в першу чергу, складання штатного розпису
з переліком наявних посад і сум посадових окладів, а також визначення періоду, в якому знадобиться один чи декілька нових співробітників (у
разі розширення певного відділу). Зауважимо,
що подібне планування можливо провести тільки на тих підприємствах, в яких складається
план роботи і завантаження кожного зі структурних підрозділів на рік вперед. Це дуже комфортно для HR-менеджера, оскільки за таких
обставин він заздалегідь може скласти собі план
по підбору персоналу і в нього достатньо часу
для пошуку нового фахівця. Якщо ж такого довгострокового плану немає, можна продумати
систему узгодження введення нової штатної
одиниці: процедуру внесення змін до штатного
розпису та прийняття рішень. Наприклад, хто і
кому подає службову записку з обґрунтуванням
необхідності в новій штатній одиниці, терміни її
розгляду, хто приймає остаточне рішення тощо.
Після цього можна переходити до наступного
пункту стратегії з управління персоналом — опис
процедур пошуку і підбору нових працівників.
Для цього варто скласти Положення про пошук і
підбір персоналу, в якому детально описати основні етапи процесу підбору персоналу для того,
щоб керівники відділів та експерти, які беруть
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участь у процедурі, знали, на якому етапі їх включення в процес необхідно для отримання максимально інформативної оцінки кандидата. Але тут
слід бути обережними — не намагайтеся ускладнити підбір персоналу громіздкими, розтягнутими в часі етапами, економте свій і чужий час.
Основне завдання — створити зрозумілу й логічну систему, що дозволяє з мінімальними тимчасовими витратами отримати чітку і адекватну
оцінку відповідності кандидата вакантній посаді.
Звісно, з усіма створюваними положеннями керівники відділів повинні бути ознайомлені під
підпис.
Далі, з чим необхідно визначитися — це система навчання і розвитку персоналу, яка будується на підставі потреб конкретного підприємства. Наприклад, в ІТ-компаніях постійне
навчання та підвищення кваліфікації персоналу
вкрай необхідно, оскільки швидко та регулярно
з’являються все нові й нові технології, і співробітники повинні бути в курсі новизни. Можна
скласти для кожного особистий план розвитку,
в якому вести облік пройденого навчання (курси, сертифікати, семінари, конференції тощо), а
також планувати навчання, приміром, на рік
вперед. Крім того, необхідно продумати систему
оплати навчання і зобов’язання співробітників.
Наприклад, перед кожним заходом підписувати
зі співробітником договір про те, що після пройдених курсів, оплачених підприємством, він зобов’язується відпрацювати в компанії мінімум
рік, а в разі звільнення раніше цього терміну —
повернути гроші, витрачені на його навчання.
Ще однією з важливих складових стратегії
управління персоналом є система оцінки
(атестації) персоналу. Своєчасний аналіз
діяльності співробітників дозволяє визначити
зростання або недостатність певних знань,
умінь, навичок, необхідних для якісного виконання посадових обов’язків. Таким чином, можна спланувати систему навчальних заходів або
виявити тих, хто відноситься до поставлених завдань формально. Крім того, за допомогою продуманої системи оцінки можна показати співробітникам наявні перспективи кар’єрного і
професійного зростання (створивши внутрішній кадровий резерв) та планувати бюджет для
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підвищення зарплат співробітникам, чиї необхідні підприємству професійні компетенції виросли за певний період часу.
Процедуру оцінки доцільно описати (звісно, з
дотриманням вимог чинного законодавства) в
Положенні про атестацію персоналу, в якому регламентувати такі питання:
— які посади підлягають атестації, а які ні;
— види атестації та її періодичність;
— терміни проведення атестації;
— процедура створення і роботи атестаційної
комісії (хто в неї входить при атестації кожної
конкретної посади);
— документи, що оформляються під час проведення атестації та за її результатами;
— критерії оцінки працівників (або процедура розробки критеріїв для кожної посади);
— порядок проведення атестації;
— права працівників і роботодавця;
— порядок ознайомлення працівників з результатами проведеної атестації.
Як і будь-які інші регламентуючі документи,
Положення про атестацію затверджується керівником підприємства. Перед кожною атестацією
учасники повинні бути ознайомлені з цим документом під підпис.
Щоб стимулювати співробітників до активної
і продуктивної діяльності, необхідна також і
продумана система мотивації. При її створенні важливо орієнтуватися на наступні вимоги:
— передбачуваність (працівник повинен чітко знати, яку винагороду він отримає за результатами своєї праці);
— об’єктивність (розмір винагороди повинен бути визначений для різних досягнень);
— адекватність (винагорода повинна бути
адекватною трудовому внеску кожного працівника в результат діяльності всього колективу,
його досвіду і рівню кваліфікації);
— справедливість (правила визначення винагороди повинні бути зрозумілі кожному співробітнику та бути справедливими, у тому числі і з
його точки зору).
Часто буває так, що обсяг премії або бонусу, на
які може претендувати працівник, ніде не зафіксовані. Відповідно, він не знає, на що може претендувати при досягненні яких-небудь значущих ре-
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зультатів у роботі (які результати вважаються
значущими, він теж не знає). При цьому керівництво на свій розсуд за результатами місяця
роботи заохочує одного працівника премією у
1 000 грн, а іншого — у 500 грн за досягнення
однакових показників. Навряд чи рівень мотивації колективу в цілому зросте після таких «заохочень». Тим більше, якщо, пропрацювавши
так само продуктивно в наступному місяці й чекаючи за це премію, співробітники більше нічого не отримають, оскільки керівництво вважатиме, що преміювати працівників два місяці
поспіль — це занадто.
Звичайно, людям буде приємно отримати хоч
якусь доплату за свою працю, але сприймуть
вони це як приємну несподіванку, подарунок від
керівництва, що в подальшому ніяк не вплине
на їх бажання повторити трудові досягнення.
А якщо другий співробітник ще й дізнається, що
йому доплатили менше, ніж першому, може виникнути образа через неадекватну, з його точки
зору, оцінку праці. Така система мотивації дуже
швидко перетвориться на демотивацію й призведе до зниження лояльності співробітників.
Звісно, система мотивації відрізняється залежно від сфери діяльності підприємства, специфіки посад або особистісних якостей співробітників. Але в будь-якому випадку, вона
фіксується у вигляді Положення про мотивацію,
з яким всі повинні бути ознайомлені під підпис.
Наостанок зауважимо, що, як правило, один
HR-менеджер вдало виконуватиме свою роботу,
якщо кількість працівників підприємства не перевищує 80 осіб (у разі, коли штат перевищує 100
одиниць, бажано вже створювати відділ з управління персоналом). Але за будь-яких обставин у
менеджера з персоналу мають бути наявні не
лише професійній знання у сфері управління персоналом, а й добре розвинені навички спілкування — адже саме він за допомогою соціально-психологічних методик має створювати сприятливий
клімат серед співробітників, що, безумовно, впливатиме й на розвиток підприємства в цілому.

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. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02660 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи виплачується компенсація за невикористану щорічну відпустку
в разі звільнення за результатами випробування?

Так, виплачується.
Відповідно до ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у період випробування на працівників поширюється законодавство
про працю. Отже, прийняття на роботу слід
оформляти відповідно до законодавства, а умова про випробування має бути застережена в
наказі про прийняття на роботу. Тобто трудові
відносини з працівником починаються з першого дня його роботи, а не після закінчення
строку випробування. У разі відсутності працівника протягом строку випробування у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на

яку його прийнято, роботодавець протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір за
ст. 28 КЗпП.
У ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено, що в разі звільнення
працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної
відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачується в обов’язковому порядку незалежно
від підстав звільнення працівника.
Також у разі звільнення за ст. 28 КЗпП працівнику, за його бажанням, може бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням
(ст. 3 Закону № 504). У такому випадку звільнення проводиться в останній день відпустки.

Суд виніс рішення про поновлення працівника на роботі,
але працівник не з’являється на підприємство, оскільки вже працює
на іншому — що робити за таких обставин?
Поновити на роботі, а потім звільнити (якщо
працівник не збирається повертатися на роботу на Ваше підприємство).
Оскільки рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню, на підприємстві має бути видано відповідний наказ (див.
Зразок) і лише після цього Вам слід з’ясувати
відносини з працівником. Насамперед, працівник повинен вирішити, на якому підприємстві
він буде продовжувати працювати. Якщо він не
має наміру працювати на підприємстві, на якому його було поновлено, можна запропонувати
йому написати заяву про звільнення за власним
бажанням або за угодою сторін з будь-якої дати,
але тільки після поновлення на роботі.
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Якщо ж працівник не вчиняє жодних дій і продовжує перебувати у трудових відносинах з обома роботодавцями, але фактично працює тільки
на одному підприємстві, на іншому підприємстві виникають підстави для звільнення його за
прогул (у табелі обліковуються невиходи на роботу).
Хоча в цьому випадку виникає ситуація, за
якої працівник одночасно працює на двох підприємствах за основним місцем роботи, жоден
із роботодавців не може нести відповідальності
за це, адже така ситуація склалася не з їхньої
вини.
Проблемним у такому випадку є надання працівником трудової книжки для внесення запису
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Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ»
НАКАЗ
15.11.2016 р.

м. Київ

№ 143-п

Про поновлення
на роботі Ситника А. Л.
На виконання рішення Дніпровського районного суду від 14 листопада 2016 р. № 456,
НАКАЗУЮ:
1. Ситника Анатолія Леонідовича поновити на роботі на посаді начальника відділу збуту
з 20 квітня 2016 р..
2. Скасувати наказ про звільнення Ситника А. Л. від 20 квітня 2016 р. № 62-п.
3. Начальнику відділу кадрів Головко І. П. внести відповідні зміни до трудової книжки
Ситника А. Л..
4. Бухгалтерії виплатити Ситнику А. Л. середній заробіток за час вимушеного прогулу з
20 квітня по 14 листопада 2016 р..
Директор

Іванченко

про поновлення на роботі, адже в цей час він є
працівником іншого підприємства, на якому
зберігається його трудова книжка. Законодавством це питання не визначено і на практиці

П. М. Іванченко

воно може бути вирішене шляхом внесення відповідних записів до трудової книжки після звільнення працівника з того підприємства, на якому
він у цей час працює.

Чи потрібно для звільнення працівника за прогул отримувати згоду
профспілки і якщо так, то яким чином оформити подання до профкому?

Так, потрібно.
Відповідно до ст. 43 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1
(крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 – 5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3
ст. 41 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник,
крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з
прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи
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органу, що здійснює контроль за додержанням
податкового законодавства.
Отже, згода профспілки потрібна у разі
звільнення працівника внаслідок:
— змін в організації виробництва і праці (за
винятком випадків ліквідації підприємства), у
тому числі скорочення чисельності або штату
працівників;
— виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають п родовженню даної роботи;
— відмови у наданні допуску до державної
таємниці або скасування допуску до державної
таємниці, якщо виконання покладених на пра-
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цівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором;
— прогулу (в тому числі відсутності на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин;
— нез’явлення на роботу протягом більш як
чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах;

— появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
— винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні
цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати
довір’я до нього з боку роботодавця;
— вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
Оформити подання до профспілки щодо звільнення працівника з ініціативи роботодавця
можна за наведеним Зразком.
Зразок

ТОВ «Садівник»
Профспілковому комітету
ТОВ «Садівник»
«21» листопада 2016 р. № 121
Подання
Сторож ТОВ «Садівник» Іванов Василь Олександрович був відсутній на роботі 18 листопада 2016 р. з 14:00 до 18:00. Прошу надати згоду на звільнення сторожа ТОВ «Садівник» Іванова В. О. на підставі п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (прогул (в тому числі
відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин).
Також прошу звернути увагу, що факти відсутності Іванова В. О. на роботі зафіксовані не
вперше, а відсутність сторожа суттєво впливає на безпеку працівників підприємства.
Додатки:
1. Копія акта про відсутність на роботі сторожа ТОВ «Садівник» Іванова В. О..
2. Копія пояснювальної записки сторожа «Садівник» Іванова В. О. про відсутність на роботі.
Директор

Бурко

М. І. Бурко

На підприємстві працює 18 співробітників — чи обов’язково
нам здійснювати табелювання робочого часу?

Так, обов’язково.
Обов’язок підприємств подавати органам
статистики статистичну інформацію передбачений у ст. 18 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII. Відповідно до п. 1.2. Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України (далі —
Держкомстат) від 28 вересня 2005 р. № 286,
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юридична особа подає форми державних статистичних спостережень за місцезнаходженням, включаючи дані щодо відокремлених та
структурних підрозділів.
Однією з таких форм є № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт з праці», а відповідно до наказу Держкомстату від 26 жовтня 2009 р. № 404 підставою для
складання звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» є первинні облікові документи,
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документи бухгалтерського обліку і фінансової
звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.
Форми первинних облікових документів затверджені наказом Держкомстату від 5 грудня
2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм
первинної облікової документації зі статистики
праці», і серед них форма № П-5 «Табель обліку
використання робочого часу».
У примітці до форми табеля зазначено, що
дана форма має рекомендаційний характер і
складається з мінімальної кількості показників,
необхідних для заповнення форм державних

статистичних спостережень, та за необхідності
може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві. Тобто
«рекомендаційність» цієї форми полягає в тому,
що її можна доповнювати додатковими показниками понад встановлений мінімум, а не в
тому, застосовувати її чи ні.
Висновок щодо обов’язковості ведення табеля
навіть на підприємствах із невеликою чисельністю працівників міститься й у листі Міністерства праці та соціальної політики України «Про
роз’яснення деяких питань законодавства» від
13 травня 2010 р. № 140/13/116-10.

На підприємстві проводиться скорочення чисельності працівників, усі були
попереджені про це за два місяці, але один із співробітників просить звільнити
його раніше — чи слід за таких обставин виплачувати йому вихідну допомогу?
Залежно від підстави звільнення.
Відповідно до п. 1 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані з ініціативи роботодавця, зокрема, у випадку змін в
організації виробництва і праці, у тому числі
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Згідно зі ст. 492 КЗпП про наступне звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства,
установи, організації, скороченням чисельності
або штату працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
Зверніть увагу, що чинним законодавством
не надано право роботодавцю з власної ініціативи звільнити працівника раніше двомісячного
строку попередження про звільнення.
Водночас, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення,
роботодавець може здійснити звільнення у
строк, про який просить працівник.
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Щодо виплати вихідної допомоги, то усе залежить від підстави, за якою буде проведено звільнення працівника. Так, якщо працівник не виявляє бажання змінити підставу звільнення, а лише
просить провести звільнення раніше, аніж спливає двомісячний строк попередження, то він має
подати роботодавцю заяву з проханням скоротити строк попередження та зазначити дату, з якої
він бажає бути звільненим. За таких обставин
трудовий договір припиняється відповідно до п. 1
ст. 40 КЗпП, а тому працівникові має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).
Разом з тим, роботодавець може й відмовити
працівникові у задоволенні його прохання щодо
скорочення строку попередження (наприклад, у
разі, коли трудові функції працівника потребують виконання саме до кінця закінчення строку попередження, а приймати на роботу нового
працівника на незначний строк є невиправданим). У такому разі працівник може звільнитися
до закінчення строку попередження, але вже зі
своєї ініціативи (за власним бажанням) й тоді
вихідну допомогу виплачувати буде не потрібно.

Анжеліка ДОМБРУГОВА
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Р
Рахівник
 Короткий опис професії: Це технічний
службовець підприємства (установи, організації), який (під безпосереднім керівництвом бухгалтера) займається заповненням та реєстрацією бухгалтерських документів, а також виконує певні нескладні розрахунки.
 Зміст роботи: Рахівник виконує роботи із
заповнення облікових регістрів і розроблювальних таблиць на підставі даних первинних документів (вимог на матеріали, нарядів на відрядні
роботи тощо); здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками;
проводить нескладні розрахунки за окремими
дільницями бухгалтерського обліку; приймає й
контролює правильність оформлення первинних документів; готує їх до лічильного опрацювання, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
 Повинен знати: Основи організації бухгалтерського обліку; форми первинних документів
за дільницями обліку, правила їхнього заповнення; порядок виконання розрахунків і звітності,
принципи роботи із бухгалтерськими комп’ютерними програмами.
 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, уважність, скрупульозність, терпіння.
 Умови праці: В офісних приміщеннях бухгалтерських підрозділів підприємств, установ,
організацій.
 Кваліфікаційні вимоги: Початковий рівень
вищої освіти (молодший бакалавр).
 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
 Рівень заробітної плати: 3 500 – 4 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 4121, ця професія у КП
відноситься до підкласу «Реєстратори бухгалтерських даних», а у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів
економічної діяльності» (далі — КВЕД) — до
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класу 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського
обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування».
 Споріднені професії: «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Нарядник».

Редактори
(група професійних назв робіт)
 Короткий опис групи професій: Це професіонали у мас-медійних організаціях, до обов’язків яких входить аналіз, оцінка та внесення
необхідних змін до інформаційного продукту
(газети, журналу, книги, телепередачі, фільму
тощо), у діяльності ЗМІ застосовуються такі професійні назви робіт редакторів як: редактор з рекламування фільмів, редактор літературний, редактор мультимедійних видань засобів масової
інформації, редактор фільмів та інші.
 Зміст роботи: Основне завдання, наприклад, редактора літературного полягає в підготовці до публікації написаного автором матеріалу, саме він забезпечує літературне виправлення тексту на смисловому, стилістичному
й граматичному рівнях; обов’язки редактора у
видавничій справі — не тільки правити тексти,
але й стежити за тематичним наповненням друкарського ресурсу, підбирати цікаві й актуальні
теми, планувати майбутні публікації, знаходити
місце рекламним матеріалам тощо; редактор
газети (журналу) також повинен готувати і відсортовувати «читабельні» матеріали (які забезпечують продаж тиражу видання); редактор
книжкового видавництва — читати подані авторами матеріали, відбирати для публікації, редагувати і правити тексти, обговорювати з авторами наявні та майбутні публікації.
 Повинен знати: На професійному рівні український правопис; видавничу справу (залежно від напряму діяльності підприємства).
 Професійно важливі особистісні якості:
Грамотність, вимогливість, посидючість, контактність, аналітичний склад розуму, критичне
мислення, пунктуальність, акуратність, відповідальність.
 Умови праці: В офісах редакцій газет, журналів, радіо та телебачення, видавництв тощо.
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 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: від 7 000 до
12 000 грн на місяць (залежно від спеціалізації
та успішності підприємства).
 Кодування: Код КП — 2451.2, ці професії у
КП належить до підкласу «Письменники, редактори та журналісти», , а у КВЕД — до розділу 58
«Видавнича діяльність».
 Споріднені професії: «Випусковий редактор», «Журналіст», «Літературний співробітник».

Різьбошліфувальник
 Короткий опис професії: Це робітник промислового підприємства, який працює переважно на універсальних і спеціальних різьбошліфувальних верстатах проводить шліфування
різьблення різних профілів на інструментах, деталях і пристосуваннях, шліфування й обробку
криволінійних поверхонь зубців черв’ячних
фрез.
 Зміст роботи: Налагодження свого верстата, визначення технологічної послідовності оброблення деталей і оптимальних режимів різання; вибір шліфувальних кругів залежно від сорту
металу, профілю й кроку різьби, необхідної точності і чистоти оброблення; правка шліфувальних кругів під профіль різьби; виконання необхідних замірів метричним інструментом.
 Повинен знати: Елементи і види різьби;
правила підналагодження і перевірки на точність верстатів, універсальних і спеціальних
пристосувань; правила рахунку і підбору змінних інструментів для шліфування різьби; режими різання; систему допусків і посадок тощо.
 Професійно важливі особистісні якості:
Розвинута координація рухів, уважність, відповідальність, вміння «читати» креслення та проводити контрольні замірювання деталей.
 Умови праці: У цехах металообробки та виготовлення інструментів машинобудівних підприємств.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічно освіта, підготовка на виробництві.
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 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 7 000 – 7 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 8211, ця професія у
КП належить до підкласу «Верстатники», у КВЕД —
до класу 25.62 «Механічне оброблення металевих виробів».
 Споріднені професії: «Різьбофрезерувальник», «Різьбонарізувач на спеціальних верстатах».

С

Садівник
 Короткий опис професії: Це робітник з догляду за садом або будь-яким об’єктом, що потребує озеленювання.
 Зміст роботи: Садівник готує ґрунт, підбирає сорти рослин, висаджує квіти, чагарники,
дерева, поливає дерева, кущі, іншу декоративну
рослинність, підживлює її, збирає дозріле насіння, захищає рослини від шкідників і хвороб,
вкриває на зиму, доглядає газони, надає форму
чагарникам і кронам дерев, розбиває клумби.
 Повинен знати: Сорти рослин, умови посадки та догляду, правила оброблення та оздоблення ґрунтів, типи садивного інструмента,
прийоми декоративної стрижки дерев та кущів.
 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, спостережливість, координація рухів, відсутність алергічних захворювань.
 Умови праці: Переважно на відкритому повітрі, але може бути і в оранжереї, зимовому саду.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підготовка на робочому місці.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 6113, ця професія у
КП належить до підкласу «Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових
саджанців та культур у теплицях та оранжереях», а у КВЕД — до групи 01.2 «Вирощування
багаторічних культур».
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 Споріднені професії: «Квітникар», «Озеленювач», «Робітник зеленого будівництва».

Секретар керівника (організації,
підприємства, установи)
 Короткий опис професії: Секретар керівника — це найближчий помічник керівника,
співробітник, який володіє та використовує оперативну інформацію і знаходиться в курсі поточних справ підприємства.
 Зміст роботи: Проводить організацію
прийому відвідувачів і телефонне обслуговування, виконання доручень керівника, підготовку
та оформлення службових документів, займається організацією документообігу, що стосується керівництва фірми, зберігає важливі для
керівника документи.
 Повинен знати: Основи діловодства, ділового етикету, стенографію, комп’ютерний набір
на рівні професіонала та основні офісні програми, установчі документи компанії, основи психології. Повинен мати презентабельну зовнішність.
 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша пам’ять, аналітичний склад розуму,
уважність, скрупульозність, комунікабельність,
цілеспрямованість, здатність швидко навчатися
новим методам офісної роботи, освоювати програмне забезпечення.
 Умови праці: В офісному приміщенні (приймальні керівника підприємства).
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст).
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 4 500 – 6 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП 4115, у КП ця професія
належить до підкласу «Секретарі», а у КВЕД —
до групи 82.1 «Адміністративна та допоміжна
офісна діяльність».
 Споріднені професії: «Секретар відповідальний», «Секретар корпоративний», «Секретар правління».

Слюсар-сантехнік
 Короткий опис професії: Це кваліфікований робітник, який займається налагодженням,
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ремонтом та монтажем сантехнічного обладнання, систем опалення, водопостачання, каналізації. Він також встановлює та доглядає за
трубопровідними системами, апаратурою, системами пожежогасіння тощо.
 Зміст роботи: Слюсар-сантехнік виконує
слюсарні роботи, як-от: різання металу, розмітка заготовок, гнуття металевих та пластикових
труб, нагрівання й з’єднання пластикових деталей, нарізування різьб, розбирання й збирання
окремих вузлів, складає нескладні схеми та виконує монтажні роботи систем опалювання, водопостачання і каналізації, ремонт водяної, опалювальної, каналізаційної і газової систем та
спостереження за їх експлуатацією.
 Повинен знати: Конструктивні особливості різної сантехніки і трубопроводів, з’єднань
елементів металевих та пластикових конструкцій, водопровідних систем, порядок роботи з
апаратами для з’єднання пластикових труб і деталей, основи креслення, «читання» креслень за
профілем виконуваної роботи, конструкцію і
прийоми ремонту водомірних приборів насосів,
парових котлів, терморегуляторів та іншого сантехнічного обладнання.
 Професійно важливі особистісні якості:
Рухливість, уважність, фізична сила і витривалість, швидка реакція, розвинений окомір, відсутність хронічних захворювань хребта та алергії.
 Умови праці: У спеціалізованих бригадах
при житлово-комунальних конторах (на будівництві, при домоуправлінні, на підприємстві).
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: від 4 500 до
5 000 грн на місяць.
 Кодування: Код КП — 7136, ця професія у
КП належить до підкласу «Водопровідники та
трубопровідники», а у КВЕД — до групи 43.2
«Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи».
 Споріднені професії: «Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів», «Монтажник зовнішніх трубопроводів», «Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів».
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Важливі дати грудня

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 працівників прокуратури (встановлено Указом Президента
України від 2 листопада 2000 р. № 1190/2000).
3 — Міжнародний день людей з інвалідністю (проголошено Генеральною
асамблеєю ООН у 1992 році, в Україні встановлено Указом Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678/2015).
4 — День замовлення подарунків Діду Морозу. Залишається загадкою,
чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх побажань щодо
новорічного подарунку, але чому б це і не зробити цього дня, якщо є надія,
що Дід Мороз його таки принесе .
5 — День працівників статистики (встановлено Указом Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002) — обрання саме цієї дати пов’язано з
початком проведення у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення.
6 — День Збройних Сил України (встановлено постановою Верховної
Ради України від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за листопад 2015 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
— Міжнародний день цивільної авіації (проголошено Генеральною
Асамблеєю ООН 6 грудня 1996 р.);
— День місцевого самоврядування (встановлено Указом Президента
України від 25 листопада 2000 р. № 1250/2000).
10 — День прав людини (у цей день у 1948 році Генеральною Асамблеєю
ООН була прийнята Загальна декларація прав людини).
12 — День Сухопутних військ України (встановлено Указом Президента
України від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97).
14 — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (встановлено Указом Президента України від 10 листопада
2006 р. № 945/2006).
15 — День працівників суду (встановлено Указом Президента України від
8 грудня 2000 р. № 1318/2000).
17 — День працівника державної виконавчої служби (встановлено Указом Президента України від 22 липня 2009 р. № 569/2009).
19 — День адвокатури (встановлено Указом Президента України від
2 грудня 2002 р. № 1121/2002) — ця дата була обрана для свята професіоналів, які покликані захищати права та представляти законні інтереси громадян,
оскільки Закон України «Про адвокатуру» був введений в дію постановою
Верховної Ради України від 19 грудня 1992 року.
22 — День працівників дипломатичної служби (встановлено Указом Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) — саме у цей день у
1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ;
— День енергетика (встановлено Указом Президента України від 12 листопада 1993 р. № 522/93).
24 — День працівників архівних установ (встановлено Указом Президента України 30 жовтня 1998 р. № 1200/98).
25 — Католицьке Різдво (наразі не будемо сперечатися щодо обрання
дати Різдва, адже у будь-якому разі це одне з найважливіших християнських
свят, яке офіційно відзначається у понад 100 країнах світу).
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Замовлення
№ 119 від 22 листопада 2016 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — «Група компаній „АДЕФ“»
вул. Б. Хмельницького, 32,
офіс 40-А, м. Київ, 01030,
Україна
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК № 4605
від 28.08.2013

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.

