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«Зворотний зв‘язок»:
Чи зберігається середній заробіток за працівником, якого викликають повісткою військкомату на
військові навчальні збори?
Лікаря, який працює в бюджетній
установі, направлено на курси підвищення кваліфікації — чи потрібно
зберігати за ним середню заробітну
плату і за основним місцем роботи,
і за сумісництвом, або ж тільки за
основним?
Працівник здав кров під час відпустки, а повернувшись, надав відповідну довідку. Чи слід було (і якщо
так, то на скільки днів) продовжити
відпустку працівника?
Чим можна обумовлювати у наказі необхідність внесення змін до
штатного розпису та чи обов’язково
їх вносити саме до початку нового
календарного року?
Чи може особа, яка тимчасово
проживає у Києві, стати там на облік у центрі зайнятості, хоча зареєстрована в іншому місті?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

За працевлаштування учасників АТО роботодавцям
компенсуватимуть витрати у розмірі ЄСВ
Уряд постановою від 30 листопада 2016 р. № 879 вніс
зміни до Порядків, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 і від
15 квітня 2013 р. № 347.
Так, учасників АТО включено до категорії громадян,
за працевлаштування яких для роботодавців передбачено право на компенсацію витрат у розмірі ЄСВ. Право на
таку компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує
зареєстрованих безробітних на нове робоче місце на строк
не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості.

Компенсацію виплачують протягом одного року з дня працевлаштування.
Окрім цього, визначено перелік документів, які необхідно подати учаснику АТО до центру зайнятості для
отримання статусу безробітного, а саме:
— посвідчення учасника бойових дій;
— копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення й захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України.

Військові отримають спецнадбавку
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 883 встановив спеціальну надбавку до
грошового забезпечення військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Надбавка в розмірі до 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нагадаємо, що з 1 грудня 2016
року він становить 1 600 грн), буде входити до щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової
служби) органів управління та військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Прийняття рішення зумовлене підвищеним ризиком для
життя та особливостями під час виконання бойових (спеціальних) завдань, які не притаманні іншим підрозділам,
що входять до структури ЗСУ. Крім того, це підвищить соціальний захист та мотивацію до проходження військової
служби.
Реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, оскільки витрати здійснюватимуться в межах асигнувань, передбачених для утримання
Збройних Сил.
Постанова набула чинності 6 грудня 2016 р..

Передбачається збільшення штрафів
за неподання інформації про заплановане
масове вивільнення працівників
Днями Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України», який передбачає внесення змін до Кодексу
законів про працю України та законів України «Про зайнятість населення» і «Про рекламу».
Згаданим документом, зокрема, передбачається:
— обов’язкове повідомлення роботодавцями профспілок про заплановане масове вивільнення та подання
необхідної інформації для розробки конструктивних заходів
щодо зменшення масштабів звільнення на підприємствах;
— збільшення штрафних санкцій за неподання роботодавцем інформації про заплановане масове вивільнення працівників із 4-кратного розміру мінімальної заробітної
плати до 10-кратного;
— застосування положень масового вивільнення працівників у разі ліквідації юридичної особи;
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— уточнення критеріїв масового вивільнення працівників для підприємств із чисельністю працівників 300 і більше.
Запропонована редакція законопроекту містить доповнення ст. 21 Кодексу законів про працю України в частині визначення переліку обмежень, які не вважаються дискримінацією
у сфері праці. Зокрема йдеться про обмеження, що залежать
від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти,
стану здоров’я, статі тощо), чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб.
Окрім того, включено норму щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою
про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Також змінами до Закону України «Про рекламу» передбачено, що Держпраці здійснює накладання штрафів за порушення вимог реклами з працевлаштування.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28 жовтня 2016 р. № 616/13/116-16

Щодо розрахунку кількості невикористаних днів відпустки, що підлягають компенсації
при звільненні педпрацівника, який пропрацював менше одного місяця
Відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка
тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному КМУ.
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі — Порядок).
Пунктом 6 Порядку передбачено, що у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу
(з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарного дня при тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).
У випадку, коли педагогічний працівник пропрацював менше одного місяця, кількість днів щорічної
основної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію, слід розрахувати виходячи з фактичної
належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.
Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Враховуючи те, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про відпустки»
тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при
підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у постанові КМУ від 08.02.95 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», тобто прив’язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.
Якщо у працівника щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів, робочий рік, за який
надається відпустка, починається з 12.09.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 15.09.2016 р..
У даному випадку працівник відпрацював 4 календарних дні.
Тобто тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати
таким чином. Визначається кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік:
56 к. дн. відпустки : (366 – 11) = 0,1577 к. дн.
Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно:
0,1577 к. дн. х 4 к. дн. = 0,6308 к. дн.
У наведеному прикладі на момент звільнення працівник мав право на 1 (з урахуванням математичних правил округлення) календарний день щорічної основної відпустки. Якщо у розрахунку виходить,
наприклад, 0,5 і більше десятих — це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.
Також не буде помилкою застосування формули, наведеної у листі, де:
5,6 — тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьований місяць для працівників, які пропрацювали менше 10 місяців, в календарних днях;
30 — кількість календарних днів у місяці, в якому працівник звільняється (пропрацював неповний
місяць);
4 — кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у місяці, в якому він звільняється.
Отже, 5,6 : 30 4 = 0,7, що дорівнює 1 календарному дню з урахуванням математичних правил
округлення.
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Зміна підстав звільнення:
огляд судових рішень
Основним законом нашої держави є Конституція України. Вона не лише визначає права й обов’язки своїх громадян, а й гарантує їх захист. Так, відповідно до ст. 43 Конституції України держава забезпечує право кожного на працю, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується. Водночас, громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Але наразі приділимо увагу не випадкам поновлення працівника на
роботі, а змінам підстав звільнення — адже від цього залежить й питання виплати чи
невиплати вихідної допомоги (наприклад, вона має бути виплачена у випадку звільнення внаслідок сорочення чисельності чи штату працівників, але не виплачується
у разі звільнення за власним бажанням), а також і подальшої репутації працівника (погодьтеся, що наступний роботодавець буде не у захваті, якщо побачить у трудовій
книжці кандидата на вакантну посаду запис про звільнення за прогул, але не зверне
жодної уваги на запис про звільнення за угодою сторін).
сновним законом у сфері трудового
права слугує Кодекс законів про працю
України (далі — КЗпП). Як сказано у
ст. 3 КЗпП, законодавство про працю регулює
трудові відносини працівників усіх підприємств,
установ, організацій (далі — підприємство) незалежно від форм власності, виду діяльності і
галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Його норми поширюються як на працівників, так і на роботодавців.
Якщо говорити про звільнення, то цей пласт
трудових прав працівників закріплений у статтях
28, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 199 КЗпП. При цьому підставами для припинення трудового договору можуть, серед іншого, бути: угода сторін; закінчення
строку трудового договору; переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або
перехід на виборну посаду; відмова працівника
від переведення на роботу в іншу місцевість разом
з підприємством, відмова від продовження роботи
у зв’язку зі зміною істотних умов праці, а також
достатня кількість підстав звільнення за ініціативою роботодавця (як пов’язаних з дисциплінарними проступками працівника, так і ні).

О
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Загалом, процедура звільнення на підприємствах, де кадрову службу очолює досвідчений
кадровик, зазвичай відповідає нормам трудового права. Однак усе ж трапляються порушення,
коли працівник, задля захисту своїх прав, змушений звертатися до суду. Слід зауважити, що
позов до суду щодо зміни підстави звільнення
може стосуватися будь-якої норми відповідних
статей КЗпП і мати безліч варіацій.
Наразі розглянемо кілька ситуацій, коли суд
приймав рішення про зміну підстави звільнення
на користь працівника.

Судова практика
Ситуація 1: Змінено «Звільнено за угодою
сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України» на «Звільнено
за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України».
Позивачка звернулася до Арбузинського районного суду Миколаївської області з позовом до
роботодавця (в особі директора товариства з обмеженою відповідальністю) про зміну формулювання причини звільнення. Свої вимоги мотивувала тим, що вона подала заяву про звільнення за власним бажанням згідно зі ст. 38
КЗпП, однак її було звільнено за п. 1 ст. 36 КЗпП.
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Оскільки формулювання причини звільнення,
на думку позивачки, не відповідає вимогам закону, вона змушена була звернутися до суду.
Судом було встановлено, що, згідно з копією
трудового договору від 22 червня 2011 р., позивачку було прийнято на посаду продавця продовольчих і непродовольчих товарів.
Згодом, 8 червня 2012 р., позивачка написала заяву про звільнення її із займаної посади з
22 червня 2012 р. за власним бажанням. Її було
звільнено і в наказі зроблено запис такого змісту:
«…звільнити за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП
України, 22 червня 2012 р.». Відповідний запис
було внесено і до трудової книжки позивачки.
Як відомо, ст. 38 КЗпП передбачено, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням.
У ситуації, яка розглядається, запис у трудовій
книжці позивачки суперечив поданій заяві, на
яку є посилання у наказі як на підставу звільнення.

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне
за собою поновлення працівника на роботі, орган,
який розглядає трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину
звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на
відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій
книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу в
порядку і на умовах, передбачених у ч. 2 цієї статті
(ч. 3 ст. 235 КЗпП).
Оскільки відповідач не заперечував проти вимог позивачки, суд прийшов до висновку, що
позов підлягає задоволенню.
Рішення суду (№ 26774050, 13.07.2012 р.):
«Керуючись ст. 10, 11, 58, 60, 88, 213 – 215
ЦПК України, ст. 36, 38, 235 КЗпП України Арбузинський районний суд Миколаївської області
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ВИРІШИВ:
Позов… про зміну формулювання причини
звільнення задовольнити.
Змінити формулювання причини звільнення… і у трудовій книжці змінити запис… «звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України»
на «звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП
України».
Ситуація 2: Змінено причину звільнення з п. 7
ст. 40 КЗпП на п. 1 ст. 36 КЗпП.
Позивач звернувся до суду Кремінського району Луганської області з позовом до товариства з
обмеженою відповідальністю про зміну формулювання причини звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Позивач пояснив, що він працював на посаді
електрослюсаря виробничої дільниці й наказом
від 30 березня 2011 р. його було звільнено за
п. 7 ст. 40 КЗпП за появу на роботі в нетверезому
стані. Він вважає звільнення незаконним,
оскільки між ним та начальником дільниці склалися неприязні стосунки, бо останній постійно
затримував виплату заробітної плати працівникам, а позивач, у свою чергу, постійно ставив
питання про це перед керівництвом підприємства. Тому начальник дільниці ініціював безпідставне звільнення і сфальсифікував підтвердні
документи. Відтак позивач звернувся до суду із
позовною заявою і просив стягнути з відповідача за час вимушеного прогулу з 31 березня 2011
р. по 30 березня 2012 р. середню заробітну плату в сумі 25 706 грн 52 коп. та змінити формулювання причини звільнення з п. 7 ст. 40 КЗпП на
п. 1 ст. 36 КЗпП.
Під час судового провадження позивач пояснив, що 30 березня 2011 р. спиртні напої не вживав, жодних зауважень з боку начальника дільниці у цей день не було. Після звільнення він
неодноразово намагався знайти нову роботу,
але отримував відмови через формулювання
причини звільнення за останнім місцем роботи,
тому вимагав стягнути з відповідача середню
заробітну плату за час вимушеного прогулу в
сумі 25 706 грн 52 коп. за період з 31 березня
2011 р. по 30 березня 2012 р.. Крім того, позивач просив змінити формулювання причини
звільнення з п. 7 ст. 40 КЗпП на п. 1 ст. 36 КЗпП,
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оскільки вже неможливе його поновлення на
роботі (на той час він працевлаштувався) та й
сам не бажає працювати на підприємстві відповідача.
Судом зі слів свідків було встановлено, що позивач 30 березня 2011 р. на роботі був тверезий,
жодних актів на роботі начальник дільниці не
складав у їх присутності, позивача до лікарні не
направляв, акт вони підписали після закінчення
роботи у себе вдома, коли до них приїздив начальник дільниці.
Також було встановлено, що позивач у 2011 році
намагався влаштуватися на роботу на інше підприємство, але там йому відмовили, оскільки за
останнім місцем роботи він був звільнений за
перебування на робочому місці в нетверезому
стані.
Таким чином, судом було встановлено, що
причина звільнення позивача з підприємства
відповідача незаконна і надумана. Також було
доведено, що неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню позивача.
Рішення суду (№ 28571465, 14.01.2013 р.):
«Керуючись ст. 10, 11, 212 – 215, 224 – 227
ЦПК України, ст. 232, 235 КЗпП України, суд
ВИРІШИВ:
Позовні вимоги… про зміну формулювання
причини звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу задовольнити повністю.
Змінити формулювання причини звільнення… з п. 7 ст. КЗпП України на п. 1 ст. 36 КЗпП
України.
Стягнути… середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 31 березня 2011 р. по
30 березня 2012 р. у розмірі 25 706 грн 52 коп.».
Ситуація 3: Змінено «Звільнено за ст. 38
КЗпП України» на: «Звільнено за власним бажанням у зв’язку з доглядом за дитиною до
досягнення нею чотирнадцятирічного віку,
ст. 38 КЗпП України».
Позивачка звернулася до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області з позовом, в
якому зазначила, що працювала у відповідача
на посаді завідувача виробництва з 1 жовтня
2009 р.. Згодом у неї народилася дитина, у зв’язку
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з чим вона перебувала у відпустці по догляду за
нею. Після закінчення відпустки позивачка приступила до виконання своїх трудових обов’язків
на тій же посаді. Проте графік роботи виявився
для неї дуже незручним і вона не могла займатися доглядом та вихованням дитини. Чоловік
теж працював, тому вона вирішила звільнитися
за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП у
зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення
нею 14 років.
За два тижні, а саме 31 жовтня 2014 р., вона
звернулася до роботодавця з відповідною заявою. У листопаді 2014 р. її було звільнено. У наказі про звільнення і в трудовій книжці позивачки підставою звільнення була вказана ст. 38
КЗпП, проте не зазначено причину звільнення:
«у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення
нею 14-річного віку». Позивачка вказала, що під
час звільнення вона подавала копію свідоцтва
про народження дитини і відповідач знав про
поважність причини звільнення.
Слід звернути увагу, що у цій ситуації через
неправильне формулювання причини звільнення Бердянський міський центр зайнятості не міг
призначити їй виплату у зв’язку з безробіттям з
дня взяття на облік, а також цей час не зараховувався до її страхового стажу.
Добровільно виправити помилку відповідач
відмовився, оскільки вважав формулювання правильним, а записи в трудовій книжці такими, що
відповідають чинному законодавству. Також він
зазначив, що КЗпП не встановлює обов’язку вносити додаткові записи до наказу про звільнення
і трудової книжки працівника при звільненні,
крім посилання на статтю КЗпП.
Позивачка звернулася до суду і просила визнати формулювання причини звільнення
«Звільнено згідно зі ст. 38 КЗпП України» неправильним, тому просила змінити його, доповнивши після слів «Звільнено згідно зі ст. 38 КЗпП
України» словами «по догляду за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку».
Розглянувши справу, суд, посилаючись на ст. 38
КЗпП, прийшов до закономірного висновку. Відповідно до норми вказаної статті працівник має
право розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це влас-
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ника або уповноважений ним орган письмово
за два тижні. Якщо ж заява працівника про
звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу
(…догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку…), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник.
Крім того, зазначення вказаної вище причини є обов’язковим, оскільки у цьому випадку законодавством передбачено надання певних
пільг і переваг (допомога у зв’язку з безробіттям, збереження страхового стажу).
Рішення суду (№ 48658858, 02.02.2015 р.):
«Керуючись ст. 4, 57 – 62, 64, 88, 212 – 215,
223 – 226, 294 ЦПК України, ст. 28, 233, 235
КЗпП України, ст. 1, 22, 23, 31 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття», суд
ВИРІШИВ:
Позовні вимоги… задовольнити… Визнати
формулювання причини звільнення «Звільнено
згідно ст. 38 КЗпП України (власне бажання)», —
неправильним.
Змінити формулювання причини звільнення,
зазначивши: «Звільнено за власним бажанням у
зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею
чотирнадцятирічного віку, ст. 38 КЗпП України».
Ситуація 4: Змінено «Звільнено за ст. 38
КЗпП України» на «Звільнено за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38
КЗпП України».
У червні 2016 року позивач звернувся до суду
із позовною заявою, в якій просив змінити формулювання причини його звільнення з посади
заступника начальника Головного управління
Держсанепідслужби у Дніпропетровській області, заступника головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області з
урахуванням поважності причини звільнення,
зазначивши: «Звільнити… з посади… у зв’язку з
виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП України», і змінити дату його звільнення з «29 квітня 2016
року» на «8 квітня 2016 року». Позивач просив
визнати незаконним і скасувати наказ Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропет-
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ровській області про його звільнення, а також
стягнути з Державної санітарно-епідеміологічної служби України та Головного управління
Держсанепідслужби у Дніпропетровській області на користь позивача судовий збір у сумі
1 102 грн 40 коп. та витрати на правову допомогу в сумі 10 000 грн.
Як було сказано в позовній заяві, позивач
6 квітня 2016 р. подав заяву на ім’я тимчасового
виконувача обов’язків Голови Держсанепідслужби України про звільнення із займаної посади з
8 квітня 2016 р. за власним бажанням у зв’язку з
виходом на пенсію. Зазначену обставину він підтвердив пенсійним посвідченням від 4 липня
2013 р..
Вихід на пенсію — поважна причина для розірвання трудового договору за власним бажанням, тож відповідно до ст. 38 КЗпП Державна
санітарно-епідеміологічна служба України повинна була розірвати трудовий договір і видати
наказ про звільнення позивача у строк, про який
він просив, тобто 8 квітня 2016 р.. Однак наказ
про його звільнення було видано лише через два
тижні, що було, по суті, грубим порушенням
трудових прав позивача. Таким чином, позивачеві було завдано матеріальних збитків, оскільки неправильна дата звільнення призвела до
зменшення розміру виплаченої йому пенсії.
Слід зауважити, що представники Головного
управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області у судовому засіданні заперечували
проти задоволення позовних вимог позивача і
аргументували свої дії тим, що його звільнення
треба було погоджувати з Міністерством охорони здоров’я України.
Суд, вислухавши сторони і вивчивши матеріали справи, прийняв рішення про часткове задоволення позовних вимог.
Згідно з ч. 1 ст. 38 КЗпП працівник має право
розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника
або уповноважений ним орган письмово за два
тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (…вихід
на пенсію… а також з інших поважних причин),
власник або уповноважений ним орган повинен
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розірвати трудовий договір у строк, про який
просить працівник. При цьому звільнення за
власним бажанням працівника, якому призначено пенсію, або такого, щодо якого зроблено
подання про призначення пенсії, або який
хоча б досяг пенсійного віку, має розглядатися
як вихід на пенсію, якщо працівник вказує на
цю причину звільнення в заяві. Для оформлення звільнення з цієї причини досить перевірити факт призначення пенсії, подання для призначення пенсії або досягнення пенсійного
віку.
Суд звернув увагу, що перевіряти дійсність
мотивів (вихід на пенсію) недоцільно, оскільки
закон визнає право зазначених працівників посилатися просто на таку причину звільнення без
яких-небудь додаткових обґрунтувань.
Що стосується вимог позивача про стягнення
з відповідача понесених ним судових витрат у
вигляді правової допомоги у сумі 10 000 грн, то
суд вирішив, що вони задоволенню не підлягають, оскільки відповідач не надав суду належних документальних доказів, які б підтверджували сплату ним на правову допомогу цієї суми
коштів.
Рішення суду (61466777, 14.09.2016 р.):
«На підставі викладеного, керуючись ст. 38,
233, 235 КЗпП України, ст. 10, 11, 57 – 61, 79, 88,
179, 209, 212 – 215 ЦПК України, суд
ВИРІШИВ:
Позовну заяву… до Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській
області про зміну дати і формулювання причин
звільнення, визнання рішення незаконним задовольнити частково.
Визнати неправильними та такими, що не
відповідають чинному законодавству, у зв’язку
з чим змінити дату та формулювання причин
звільнення… з посади заступника начальника
Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області, заступника головного
державного санітарного лікаря Дніпропетровської області, викладених у наказі Державної
санітарно-епідеміологічної служби України…,
а саме: змінити дату його звільнення з «29
квітня 2016 року» на «8 квітня 2016 року»; змі-
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нити формулювання абзацу першого розпорядчої частини наказу з урахуванням поважності
причини звільнення, зазначивши: «Звільнити…
з посади заступника начальника Головного
управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області, заступника головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської
області, у зв’язку з виходом на пенсію, ст. 38
КЗпП України».
Визнати незаконним та скасувати наказ Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області… про звільнення…
Зобов’язати Головне управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області внести зміни до трудової книжки… в розділ «Відомості про
роботу», запис № 12, із застосуванням положень
пункту 2.10. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників № 58, у частині
причин звільнення, вказавши: «Звільнено за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію, ст.
38 КЗпП України», змінити дату звільнення… з
«29.04.2016 р.» на «08.04.2016 р.».

Дії кадрової служби
Отримавши рішення суду, кадрова служба повинна звернути увагу, чи набуло це рішення законної сили, адже лише в такому разі настає
обов’язок його виконати.
Відповідно до ст. 223 Цивільного процесуального кодексу України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу
не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає
законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Розглянемо дії кадрової служби, якщо вона
отримала копію рішення суду про зміну підстави звільнення колишнього працівника, яке набуло чинності (на прикладі ситуації 1).
На підставі отриманої копії рішення суду
роботодавець повинен видати відповідний наказ (Зразок 1). До трудової книжки слід внести
запис про недійсність попереднього запису, а
також здійснити новий запис про звільнення,
вказавши вже ту підставу, яка зазначена в рішенні суду (Зразок 2).
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМАШКА»
НАКАЗ
17.08.2012 р.

смт. Арбузинка Миколаївської обл.

№ 24-п

Про зміну підстави звільнення
Марчук В. К.
Згідно з рішенням Арбузинського районного суду Миколаївської області від 13 липня
2012 р. № 26774050, яке набуло законної сили 24 липня 2012 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ від 22 червня 2012 р. № 10-п про звільнення Марчук В. К..
2. МАРЧУК Валентину Костянтинівну, продавця продовольчих і непродовольчих товарів,
звільнити 22 червня 2012 р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Підстава: копія рішення суду від 13.07.2012 р. № 26774050.
Директор

Харченко

В. П. Харченко

З наказом ознайомлена:
17.08.2012 р.

Марчук

В. К. Марчук
Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ромашка»
10

22

06

2011

Прийнято на посаду продавця продовольчих і непро-

Наказ

довольчих товарів

від 22.06.2011 р.
№ 15-п

11

22

06 2012

Звільнено за згодою сторін, п. 1
ст. 36 КЗпП України

Наказ
від 22.06.2012 р.
№ 10-п

Інспектор з кадрів Василенко І. М. Василенко
12

17

08 2012

Запис за № 11 недійсний. Звільнено 22.06.2012 р.
за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Інспектор з кадрів Василенко І. М. Василенко
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Наказ
від 17.08.2012 р.
№ 24-п
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Зверніть увагу, що у разі виявлення неправильного запису відомостей про роботу, а також про нагородження та заохочення виправлення виконує роботодавець, де було
зроблено відповідний запис (п. 2.6. Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України
та Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58).
Свідчення свідків не можуть бути підставою
для виправлення занесених раніше записів.
Виправлення записів у трудовій книжці закресленням раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.

Також нагадаємо, що трудова книжка вже
кілька років не належить до документів суворої звітності, оскільки 17 січня 2014 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів
України (далі — КМУ) «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України
та визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 14 травня 2012 р. № 456» від
25 грудня 2013 р. № 955, відповідно до якої з
п. 3 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 слова «як
документи суворої звітності» виключено.

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Акти у роботі кадровика:
види та правила складання
Серед різних документів, з якими доводиться працювати кадровику, часто зустрічаються різноманітні акти. Залежно від певних обставин, порядок оформлення тих чи
інших видів актів, а також їхній зміст може значно відрізнятися. У той же час існують
майже однакові вимоги до усіх актів, як одного із видів документації на підприємстві.
Дізнайтеся, які ж види актів найчастіше використовуються на практиці, чим регулюється
порядок іхнього застосування та як правильно скласти й оформити різні види актів.

Що таке акт?
Акт — це документ, який підтверджує встановлені факти або події, і він, як правило, складається колегіально (не менше двох укладачів).
Це пояснюється констатуючою природою
цього документа і його доказовим призначенням. Наприклад, на підставі актів часто ухвалюються важливі кадрові рішення, які можуть
бути оскаржені в судовому порядку, особливо
якщо вони зачіпають права працівників. Якщо
буде встановлено, що акт не відповідає вимогам, які висуваються до документів такого роду
(приміром, складений без свідків або не за встановленою формою), суд не візьме його до уваги,
а факт, який в ньому зафіксований, за відсутності інших доказів, може бути визнаний невстановленим.
Відповідно до Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі —
Правила № 1000/5), акти належать до одного з
підвидів організаційно-розпорядчої документації, а саме до інформаційно-аналітичної документації, на підставі якої приймаються певні
управлінські рішення.

Види актів за змістом
На практиці зустрічаються найрізноманітніші види актів за змістом, але найчастіше це акти
про:
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— приймання-передавання (матеріальних
цінностей, документів);
— обстеження (стану техніки безпеки, пожежної безпеки, умов праці);
— випробування (зразків, систем, технологій);
— відбір документів до знищення;
— списання матеріальних цінностей;
— порушення встановлених правил;
— ревізії, інвентаризації;
— розслідування аварій, нещасних випадків;
— порушення трудової дисципліни та/або недотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку;
— відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом (посадовою інструкцією, іншим документом);
— відмову від дачі пояснень за фактом порушення трудової дисципліни.
Таким чином, з огляду на вищезазначене, усі
акти умовно можна розподілити на три підгрупи:
— з виробничих питань;
— з фінансово-господарських питань;
— з питань, що пов’язані з документуванням
трудових відносин.
Зауважимо, що деякі акти повинна складати
спеціально створена комісія, склад якої затверджується наказом керівника підприємства або
іншим відповідним органом. Наприклад, це можуть бути акти приймання-передавання матеріальних цінностей, документів, справ, а також
акти ревізії, інвентаризації, розслідування
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нещасних випадків на виробництві тощо. Як
правило, для таких видів актів існують встановлені законом форми і вносити будь-які зміни до
них не дозволяється. Наприклад, згаданими
Правилами № 1000/5 затверджено, серед іншого, форми типових актів, що створюються у процесі діяльності служби діловодства та архівного
підрозділу (архіву) на підприємстві, а саме про:
— видавання справ у тимчасове користування;
— вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду;
— невиявлення справ (документів), шляхи
розшуку яких вичерпано;
— невиправні пошкодження справ (документів);
— нестачу справ (документів) у структурних
підрозділах;
— перевіряння наявності та стану справ (документів).
Інші акти складаються в довільній формі, але
з додержанням певних вимог до них, встановлених правилами діловодства або іншими нормативно-правовими актами.

Підготовка до складання
Незалежно від конкретного виду акта, провідним принципом для його укладачів є встановлення фактичного стану справ і достовірне їх
відбиття у акті. Також під час роботи комісії можуть вестися чорнові записи, які містять фактичні дані, кількісні показники та інші відомості, які є основою для подальшого складання і
оформлення відповідних актів. Але перед тим,
як розпочати роботу комісії (а саме як приступити до складання відповідного акта), перш за
все члени комісії повинні вивчити сутність питання, що підлягає відбиттю в акті, а також законодавчі та інші нормативно-правові документи, що регулюють відповідне питання.
Наприклад, якщо на підприємстві проводиться
перевірка організації роботи за зверненнями
громадян (листами, заявами, скаргами тощо),
члени комісії повинні ознайомитися із Законом
України «Про звернення громадян» від 2 жовтня
1996 р. № 393/96-ВР та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
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об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1997 р. № 348, — їх знання допоможе
комісії визначити своєчасність розгляду відповідних звернень, намітити коло питань для перевірки, зробити правильні висновки щодо роботи зі зверненнями тощо. У свою чергу, це
дозволить правильно відобразити результати
роботи комісії у відповідному акті.

Оформлення актів
На оформлення актів розповсюджуються вимоги державного стандарту ДСТУ 4163-2003
«Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів», а також вимоги інших нормативно-правових актів сфери діловодства.
Відповідно до зазначеного стандарту, акт може
оформлятися на загальному бланку підприємства, на бланку його структурного підрозділу
(за наявності такого бланку та якщо акт складається у відповідному структурному підрозділі), на спеціальному бланку акта або на стандартних аркушах паперу формату А4 як з кутовим,
так і з поздовжнім розташуванням постійних реквізитів акта. Серед реквізитів акта слід зазначити такі:
— найменування юридичної особи вищого
рівня (за наявності);
— найменування юридичної особи;
— найменування структурного підрозділу (за
умови підготовки акта в структурному підрозділі);
— назва виду документа (Акт);
— код форми документа за Державним класифікатором управлінської документації (далі —
ДКУД) (за наявності);
— дата (повинна відповідати даті події, яку
заактовано);
— реєстраційний індекс (складається з порядкового номера документа, який (якщо виникає необхідність) може доповнюватися номером за номенклатурою справ, наприклад: № 23
або № 23/02-09);
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— місце складання (повинне відповідати місцю події, яку заактовано);
— гриф затвердження (якщо акт підлягає затвердженню). Як правило, акт затверджує керівник підприємства або керівник організації
вищого рівня. Якщо зміст акта стосується матеріальних чи фінансових питань, то гриф затвердження засвідчується печаткою юридичної
особи;
— заголовок до тексту документа (має граматично узгоджуватися з назвою виду документа,
тобто «акта», починатися з прийменника «про»
та відповідати на запитання «про що?», наприклад: «Про встановлення факту відсутності
працівника на роботі»);
— текст документа. Максимально він може
складатися з трьох частин — вступної, констатуючої та заключної (текст констатуючої та заключної частин може бути поділено на пункти):
— у вступній частині зазначають документ, що став підставою для проведення заактованого заходу (наприклад, «Наказ директора
ТОВ «Полум’я» від 01.10.2016 № 95 «Про проведення перевірки правильності ведення документації у відділі кадрів»), а також голову і склад
комісії, а за потреби й присутніх (свідків);
— у констатуючій частині вказують
дату(и) проведеного заходу, його мету, завдання, зміст і характер, а також обов’язково фіксують встановлені факти (у тому числі виявлені
порушення);
— у заключній частині подають висновки і пропозиції членів комісії;
— відомості про кількість примірників документа (визначається практичною потребою) та
їх місцезнаходження або адресатів (наприклад,
«Складено у двох примірниках: 1-й примірник надіслано до Міністерства промисловості України; 2-й примірник підшито до справи № 04-05»);
— відмітка про наявність додатків (за потреби);
— підписи голови та всіх членів комісії (у послідовності, в якій їх вказано у вступній частині
тексту, але без зазначення посад);
— відбиток печатки (за потреби) (на актах,
що фіксують факти витрат грошових коштів і
використання матеріальних цінностей, а також
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у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, підпис особи, яка склала акт, або
особи, яка затвердила акт, скріплюють печаткою відповідної юридичної особи);
— відмітка про ознайомлення з документом
(за потреби) (проставляється нижче підписів голови і членів комісії в якій, приміром, відповідний працівник або працівники, до роботи яких
є зауваження, ставлять свої підписи і зазначають дату ознайомлення з актом (наприклад,
«З актом ознайомлений: 15 грудня 2016 р. Глухов
В. С. Глухов»).
Якщо у складанні акта беруть участь два або
більше підприємств, то в ньому спочатку у вільній або в затвердженій законодавством формі
фіксується певна подія, потім акт підписується
кожним з керівників відповідного підприємства або уповноваженою ним особою (у встановленому порядку підписи можуть завірятися
печаткою кожною зі сторін). Наприклад, при
оформлені акта про приймання-передавання,
скажімо, виконаних робіт, від однієї організації — виконавця — ставить підпис уповноважена особа по факту виконаних робіт, а від іншої
організації — замовника — уповноважена особа своїм підписом підтверджує, що робота виконана якісно і жодних претензій до виконавця
не має.

Набуття чинності
Акт набуває чинності після його підписання
всіма членами комісії або всіма особами, які
брали участь в його складанні. Якщо який-небудь член комісії не згоден зі змістом акта, то він
зобов’язаний підписати його із застереженням
про незгоду, а свою думку оформити на окремому листі у вигляді додатка до акта. У законодавчо встановлених випадках акти проходять процедуру затвердження керівником даної або
вищестоящої організації, за розпорядженням
якого проводилися дії, що завершилися складанням акта. У цьому випадку у встановленому
порядку на акті оформлюється гриф затвердження, і сам акт оформлюють виключно на
бланку з кутовим розташуванням реквізитів.
Зауважимо, що відповідно до п. 3 розділу 7
Правил № 1000/5, на відміну від багатьох інших
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документів, під час створення яких підписується
лише один примірник документа, який є оригіналом, акти створюються у кількох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу, і, відповідно, містить підписи всіх укладачів акта.

Акти у роботі кадровика
Як зазначалося вище, у процесі своєї роботи
кадровику доводиться мати справу з різноманітними видами актів, як такими, що безпосередньо пов’язані з трудовим законодавством та кадровою справою, так і тими, що безпосередньо
не стосуються зазначених питань, але кадровики все одно можуть бути включені до складу відповідних комісій, або підписувати відповідні
акти у якості свідків.
Наприклад, багатьом кадровикам, як правило, під час призначення їх на відповідні посади,
доводиться брати участь у роботі відповідних
комісій, і, зокрема, у складанні актів про приймання-передавання кадрових справ. Такий акт
містить інформацію про найменування документів у відділі кадрів, їхню кількість, період
часу, який вони охоплюють, а також відомості
про відсутність (пошкодження) документів, про
помилки, допущені в них, зауваження щодо
змісту і оформлення документів. Крім того, у таких актах члени комісії можуть давати конкретні рекомендації щодо усунення виявлених порушень і недоліків та поліпшення ведення кадрового діловодства.
Як правило, у зазначених випадках також
окремим актом оформлюється прийняття
трудових книжок працівників. Такий акт повинен містити перелік усіх наявних у кадровому
підрозділі трудових книжок із зазначенням відповідних даних: прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер трудової книжки (вкладиша), загальна кількість трудових книжок і вкладишів, у
тому числі незатребуваних звільненими працівниками. Крім того, у цьому акті потрібно зафіксувати передачу нових бланків трудових книжок і вкладишів до них.
Зазначений акт складається у довільній формі та підписується особами, які приймають і передають справи, головою комісії та її членами,
після чого акт передається на затвердження ке-
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рівнику підприємства. Затвердивши акт, керівник підприємства підписує наказ про призначення нової особи, відповідальної за ведення,
облік і зберігання трудових книжок, з якими
відповідний працівник ознайомлюється під підпис.
Іншим прикладом акта, з яким іноді може
мати справу кадровик, є акт про відмову працівника від переведення на іншу роботу у зв’язку
зі скороченням займаної посади (Зразок 1).
Але найчастіше у процесі своєї роботи кадровикам доводиться мати справу з актами про порушення трудової дисципліни, які й розглянемо
далі більш детально.

Складання актів про порушення
трудової дисципліни
Акти про порушення трудової дисципліни
складаються з метою документування процедури застосування відповідних дисциплінарних
стягнень, перерахованих у ст. 147 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП): догани
чи звільнення (або інших, якщо вони передбачені законодавством, статутами і положеннями
про дисципліну для окремих категорій працівників).
Найпоширенішими дисциплінарними провинами, які фіксуються в актах, є:
— невчасне або неякісне виконання обов’язків,
передбачених трудовим договором, посадовою
інструкцією;
— невчасне або неякісне виконання завдань,
наказів (розпоряджень) керівництва підприємства або безпосередніх керівників;
— поява на роботі в нетверезому стані (у стані наркотичного або токсичного сп’яніння).
Законодавчо форма цих актів не встановлена,
але існує певна практика складання таких документів. Зокрема, акти про порушення трудової дисципліни, як правило, містять такі
відомості:
— дата, місце складання акта (в актах про запізнення на роботу або прогул, зазвичай, вказують і час складання акта);
— укладач акта та/або члени відповідної комісії (вказується посада, прізвище й ініціали
укладача акта, членів комісії);
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Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУД»
АКТ № 2
28.11.2016 р.

м. Київ

Про відмову Максимчук І. В.
від переведення на іншу роботу
у зв’язку із скороченням займаної посади
Комісія у складі:
Голова: начальник відділу кадрів Луценко Б. Я..
Члени комісії: начальник планового відділу Бергман С. І., економіст ІІ категорії Мурашко С. В.,
склали цей акт про те, що 28 листопада 2016 р. в приміщенні відділу кадрів ТОВ «Трансбуд»
та у присутності усіх членів комісії економіста планового відділу Максимчук Ірину Вікторовну
попередили, що відповідно до наказу по підприємству від 7 листопада 2016 р. № 16-од та подання начальника планового відділу підприємства посада економіста планового відділу, яку
обіймає Максимчук І. В., скорочується з 1 лютого 2017 року, а Максимчук І. В. підлягає вивільненню.
Водночас Максимчук І. В. у зв’язку зі скороченням посади, яку вона обіймає, запропоновано переведення на іншу роботу за такими вільними посадами:
1) табельник;
2) діловод.
Від переведення на запропоновані посади Максимчук І. В. відмовилася, пояснивши свою
відмову незадовільним розміром заробітної плати на запропонованих посадах.
Інші вільні робочі місця, які можна було б запропонувати Максимчук І. В., на підприємстві
на цей час відсутні.
Голова комісії
Члени комісії

З актом ознайомлена:
28.11.2016 р.

— прізвища, ініціали та посади свідків (не
менше двох осіб), у присутності яких складений
акт;
— дисциплінарне порушення, яке вчинив
працівник;
— за можливості — попередні пояснення працівника з приводу порушення трудової дисципліни (необхідно записати дослівно), які надалі
працівник повинен підтвердити документально, і, за необхідності, надати додаткові письмові
пояснення;
— підписи свідків, присутніх при складанні
акта;
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Луценко
Бергман
Мурашко

Б. Я. Луценко
С .І. Бергман
С. В. Мурашко

Максимчук

І. В. Максимчук

— підписи укладача акта, членів комісії;
— за можливості — підпис працівника, який
свідчить про те, що він ознайомлений з актом
(якщо працівник відмовляється підписати акт,
про це в акті необхідно зробити відповідну відмітку, під якою укладач і свідки ще раз ставлять
свої підписи).
Акт, який фіксує факт появи працівника на
роботі (на своєму робочому місці або на об’єкті,
де за дорученням роботодавця працівник повинен виконувати свої завдання та обов’язки) в
стані алкогольного, наркотичного або іншого
токсичного сп’яніння, складається того ж дня, а
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пред’являється працівнику для ознайомлення
наступного дня. Цей акт містить свідчення свідків, що підтверджують факт наявності сп’яніння
у працівника і появи його в такому стані на роботі, та є одним з доказів (крім медичного висновку) в суді при виникненні трудового спору.
У тексті такого акта необхідно зі слів свідків
детально описати зовнішні ознаки, що свідчать
про алкогольне, наркотичне або інше токсичне
сп’яніння працівника (наприклад, запах алкоголю, порушення координації рухів тощо) і факт
направлення зазначеного працівника на медичний огляд для підтвердження стану сп’яніння.
У разі відмови працівника представити письмові
пояснення з приводу свого стану і пройти медичний огляд, в акті робиться відповідна відмітка.

Згідно з ч. 1 ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен
зажадати від порушника трудової дисципліни
письмові пояснення, наприклад, шляхом направлення йому відповідного повідомлення.
Якщо працівник відмовиться від підпису про
ознайомлення з таким повідомленням, про це
також слід скласти відповідний акт (Зразок 2).
Якщо після закінчення визначеного роботодавцем строку для надання письмових пояснень
(наприклад, двох робочих днів) зазначені пояснення так і не були надані, то про це також складається відповідний акт. У тексті акта про відмову від надання пояснень з приводу дисциплінарної провини, вчиненої працівником, обов’язково
вказується, яке саме порушення дисципліни
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК»
АКТ № 3
30.11.2016 р.

м. Дніпро

Про відмову Глущенка С. Л.
від підпису про отримання повідомлення
Нами, головним економістом Різун Н. Б., економістом планового відділу Мосійчуком С. А.
та юрисконсультом Лисенко В. І. складено цей акт про те, що у нашій присутності у приміщенні відділу кадрів 30.11.2016 р. начальник відділу кадрів Фоменко С. С. вручив табельнику
Глущенку Сергію Леонідовичу примірник повідомлення від 29.11.2016 р. № 12 про необхідність надання ним письмового пояснення.
Глущенко С. Л. з повідомленням ознайомився, але від підпису про отримання повідомлення (ознайомлення із повідомленням) відмовився без надання жодних пояснень щодо мотивів
зазначеної відмови.
Головний економіст
Економіст
Юрисконсульт
Начальник відділу кадрів

Різун
Мосійчук
Лисенко
Фоменко

Н. Б. Різун
С. А. Мосійчук
В. І. Лисенко
С. С. Фоменко

З актом ознайомлений:
Глущенко С. Л. також відмовився без пояснення причин поставити свій підпис про ознайомлення з цим актом.
Головний економіст
Економіст
Юрисконсульт
Начальник відділу кадрів
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В. І. Лисенко
С. С. Фоменко
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працівник відмовився пояснити і чим він
свою відмову мотивував.
Відповідно до ч. 4 ст. 149 КЗпП стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) роботодавця і повідомляється працівникові під підпис.
Якщо працівник відмовляється ознайомитися з
вказаним наказом (розпорядженням) під підпис, то в такому разі також складається відповідний акт (Зразок 3).

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

може бути і не винен. Саме тому у відповідних
випадках доречно складати, наприклад, не акт
про прогул, а акт про відсутність на роботі або
про запізнення на роботу (Зразок 4).
Зауважимо, що відсутність працівника на роботі має бути зафіксована не лише у відповідному акті, але й у відповідних документах з обліку використання робочого часу (наприклад, у
табелі обліку використання робочого часу робиться відмітка «НЗ» — неявка з нез’ясованих
причин).
Крім того, відсутність працівника може бути
зафіксована і в інший спосіб, приміром, за допомогою автоматизованої пропускної системи.
Але це можливо лише тоді, якщо працівнику не
доручено виконувати певну роботу на об’єкті
поза територією підприємства.
У випадку відсутності працівника на підприємстві, його безпосередній керівник повинен,

Акти про відсутність
працівника на роботі
Окремо варто розглянути випадки відсутності працівника на роботі або його запізнення на
роботу. Зауважимо, що не будь-яку відсутність
працівника на роботі можна кваліфікувати саме
як дисциплінарну провину, за яку, як правило,
застосовується дисциплінарне стягнення, бо у
відсутності на роботі або запізненні працівник

Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК»
АКТ № 4
01.12.2016 р.

м. Дніпро

Про відмову Глущенка С. Л.
від підпису про ознайомлення з наказом
Нами, головним економістом Різун Н. Б., економістом планового відділу Мосійчуком С. А.
та юрисконсультом Лисенко В. І. складено цей акт тому про те, що у нашій присутності у приміщенні відділу кадрів 01.12.2016 р. начальник відділу кадрів Фоменко С. С. ознайомив табельника Глущенка Сергія Леонідовича з наказом директора ТОВ «Транспортник» від
30.11.2016 р. № 125-п про накладення на Глущенка С. Л. дисциплінарного стягнення (оголошення догани) у зв’язку з самовільним залишенням ним у робочий час свого робочого місця
та відсутності його на робочому місці 29 листопада 2016 р. у період з 16:00 до 18:00. Наказ
було зачитано вголос Фоменком С. С..
Глущенко С. Л. відмовився ставити підпис про ознайомлення з наказом від 31.11.2016 р.
№ 125-п без надання жодних пояснень з цього приводу.
Головний економіст
Економіст
Юрисконсульт
Начальник відділу кадрів

Різун
Мосійчук
Лисенко
Фоменко

Н. Б. Різун
С. А. Мосійчук
В. І. Лисенко
С. С. Фоменко

З актом ознайомлений:
01.12.2016 р.

Глущенко

С. Л. Глущенко
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Зразок 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК»
АКТ № 9
15.12.2016 р.

м. Дніпро

Про відсутність
на роботі Мосійчука С. А.
Нами, головним економістом Різун Н. Б., начальником відділу кадрів Фоменко С. С та
юрисконсультом Лисенко В. І. складено цей акт про те, що 15 грудня 2016 р. економіст планового відділу Мосійчук Сергій Андрійович був відсутній на роботі (як на своєму робочому
місці, так і на підприємстві в цілому) протягом всього робочого дня з 9:00 до 18:00.
Про наявність поважних причин, що пояснюють відсутність на роботі, ні напередодні, ні
протягом робочого дня 15 грудня 2016 р. Мосійчук С. А. жодними засобами зв’язку не повідомляв, на телефонні дзвінки не відповідав.
Головний економіст
Начальник відділу кадрів
Юрисконсульт

насамперед, з’ясувати причину цієї відсутності
та повідомити про це керівника підприємства
або іншу посадову особу підприємства (наприклад, директора з кадрових питань та побуту),
уповноважену приймати відповідні рішення з
подібних питань, а також за необхідності подати
на його ім’я доповідну записку з викладенням
усіх з’ясованих обставин щодо відсутності працівника.
Керівник підприємства або інша уповноважена особа після отримання зазначеної інформації
(розгляду доповідної записки) приймає рішення
про подальше розслідування причин відсутності
працівника на роботі та призначення відповідальної особи (комісії) для проведення такого
розслідування. Саме зазначена відповідальна
особа (голова комісії) повинна скласти акт про
відсутність працівника на роботі. У складанні
такого акта, як правило, беруть участь працівники, які можуть підтвердити факт відсутності
працівника на робочому місці протягом всього
або частини робочого часу.
Зазначені акти варто складати на кожен день,
коли працівник відсутній на роботі. Разом з тим,
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Різун
Фоменко
Лисенко

Н. Б. Різун
С. С. Фоменко
В. І. Лисенко

на практиці у випадку тривалої відсутності працівника на роботі такі акти складають переважно раз на тиждень або навіть на місяць. Протягом цього часу також збираються і додаткові
документи, що підтверджують відсутність працівника: табелі обліку використання робочого
часу, відомості автоматизованої системи обліку
виходу працівників на роботу (пропускної системи), копії спеціальних журналів з підписами
працівників про прихід/вихід працівника з роботи (у випадку їх ведення) тощо.
Крім того, у випадку відсутності працівника
та неможливості встановити з ним або його родичами контакт за допомогою відповідних засобів зв’язку (телефон, електронна пошта тощо),
комісія може, якщо є така необхідність, відвідати відсутнього працівника вдома, а результати
такого відвідування також оформити відповідним актом.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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НАКАЗ
від 21 вересня 2016 р. № 1044

Видавник:

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу
при працевлаштуванні та на робочому місці*

Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
11 листопада 2016 року

Остання редакція:
21 вересня 2016 року

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.

Додаток 5
до Державного стандарту
соціальної послуги соціального супроводу
при працевлаштуванні та на робочому місці
(пункт 1 розділу XV)
Показники якості
соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
1. Кількісні показники:
кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної
послуги);
кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (% від загальної кількості звернень);
кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);
періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;
відповідність установлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу).
2. Якісні показники — критерії оцінювання:
1) адресність та індивідуальний підхід:
наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;
наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним
індивідуальним потребам її отримувача;
забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до
цього Державного стандарту;
2) результативність:
рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);
покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно
з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;
проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає послугу соціального супроводу), виконання індивідуальної програми реабілітації для інвалідів, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або
їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної
послуги та/або їхнім законним представникам;
наявність системи заохочення працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, роботу
яких позитивно оцінюють отримувачі послуги соціального супроводу;
проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;
3) своєчасність:
прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб
отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк;

________________
*Закінчення. Початок у № 23 (131).
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складення та підписання договору про надання соціальної послуги;
відповідність строків надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальному плані
надання соціальної послуги;
4) доступність та відкритість:
наявність приміщень, що відповідають вимогам, визначеним цим Державним стандартом;
наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про
порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;
наявність копій довідників, буклетів та інших витратних матеріалів (у тому числі на електронних носіях) щодо надання соціальної послуги;
5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:
відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них працівників суб’єкта, що
надає соціальну послугу;
повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
наявність оформлених стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок
подання і розгляду скарг;
наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання принципу конфіденційності;
6) професійність:
штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації
суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявність затверджених посадових інструкцій;
розроблена програма стажування для працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;
розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;
наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявність особистих медичних книжок у працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, та проходження обов’язкових медичних оглядів;
графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних
послуг;
наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту
для надання соціальної послуги;
участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну
досвідом, «круглих столах» тощо.
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Питання моніторингу

Отримувач соціальної послуги на дату проведення
моніторингу фактично
працює на підприємстві
за сприяння надавача
соціальної послуги

Умови зайнятості та оплата праці відповідають
таким, що були заявлені
роботодавцем

Проведена необхідна
адаптація/пристосування
робочого місця

Адаптація/пристосування
забезпечують можливості
ефективної роботи працевлаштованої особи

Вирішення практичних
проблем/питань (транспорт, робочий одяг
тощо)

Визначення наставника/
колеги

Фактичні причини звільнення у разі, якщо отримувач соціальної послуги
залишив(ла) робоче
місце

2

3

4

5

6

7

8

2

Дата проведення
моніторингу

1

1

№
з/п
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інше
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Джерело інформації

___________ 20__ р.

___________________________________
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лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

Джерело інформації

___________ 20__ р.
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Результати
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лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

лист-запит
зі слів отримувача соціальної послуги
зі слів роботодавця
інше

8

___________ 20__ р.

Джерело інформації

Дата прийняття на роботу ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Анкета щодо визначення якості соціальної послуги соціального супроводу
при працевлаштуванні та на робочому місці
Отримувач соціальної послуги ____________________________________________________________________________________
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НАКАЗ
від 7 листопада 2016 р. № 1171

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
Відповідно до абзацу 2 статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я,
абзацу 10 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, Указу
Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення
прав людей з інвалідністю» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.
В. о. Міністра

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
7 листопада 2016 р. № 1171

Видавник:
Міністерство охорони
здоров’я України

Остання редакція:
7 листопада 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
кваліфікаційні характеристики за новими лікарськими
професіями, внесеними до
Класифікатора професій
ДК 003:2010 Зміною № 5 (наказ Мінекономрозвитку від
10 серпня 2016 р. № 1328).

Зміни
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
I. До розділу «Професіонали», підрозділу «Професіонали в галузі лікувальної справи
(крім стоматології)» додати пункт 93: Лікар фізичної та реабілітаційної медицини.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛІКАР ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я
та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я, організацію реабілітаційної допомоги. Забезпечує організацію та регулювання надання реабілітаційної допомоги на засадах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
Очолює мультидисциплінарну реабілітаційну команду, координує діяльність кожного з її
членів та несе відповідальність за реабілітаційний процес в цілому. Може працювати як із
залученням повного складу спеціалістів реабілітації (медичних нелікарських та немедичних
спеціальностей), так і окремих фахівців реабілітації відповідно до індивідуальних реабілітаційних цілей та завдань.
Діяльність лікаря фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) не є спрямованою на менеджмент розладів окремих органів та медичних станів, але сфокусована на відновленні
функціональних розладів, що виникли внаслідок різних хвороб та травм. Має покращити
стан особи з обмеженнями життєдіяльності незалежно від віку та існуючого діагнозу. Клінічний діагноз допомагає лікарю ФРМ у визначенні прогнозу та потенціалу відновлення існуючих функціональних розладів.
Поліпшує фізичне, розумове функціонування та активність осіб з обмеженнями життєдіяльності, сприяє підвищенню якості їх життя та забезпеченню повноцінного соціального
функціонування. При необхідності має безпосередньо лікувати відповідну хворобу пацієнта,
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який отримує реабілітаційну допомогу. У випадку тривалих симптомів захворювання,
функціонування, активність та участь мають бути поліпшені із використанням спеціалізованих методів та технік.
Надає невідкладну допомогу при гострих станах, що виникають протягом реабілітаційних втручань. Володіє практикою експертно-реабілітаційної діагностики та безпосередньо
приймає участь у проведенні медико-соціальної експертизи. Здійснює нагляд за побічними реакціями / діями лікарських засобів.
Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами. Бере участь у моніторингу здоров’я населення та обмежень життєдіяльності, сприяє поширенню знань з організації реабілітаційної допомоги серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Планує свою роботу та роботу мультидисциплінарної команди та здійснює аналіз її
результатів. Веде лікарську документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати: чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині;
права, обов’язки та відповідальність лікаря ФРМ; показники роботи лікувально-профілактичної установи, диспансерного нагляду та лікарського контролю; організацію реабілітаційної допомоги; загальні принципи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів, нервової системи, принципи лікування травматичних ушкоджень у
дитячому віці та у дорослих; принципи та основні медичні проблеми перехідних періодів
життя людини; Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності
та здоров’я; принципи встановлення цілей в реабілітації; принципи командної роботи та
розподілення функціональних ролей членів мультидисциплінарної команди; реабілітаційні технології, що застосовуються членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди; принципи створення та застосування індивідуальної програми реабілітації та індивідуальної програми реабілітації особи з особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю);
чинне законодавство та принципи проведення медико-соціальної експертизи; форми і
методи санітарної освіти серед населення; правила оформлення медичної та медикоекспертної документації; передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову
літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
Кваліфікаційні вимоги
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії: повна
вища освіта в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина». Спеціалізація
за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (магістерський рівень освіти). Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність диплома магістра
за спеціалізацією «фізична та реабілітаційна медицина» (або сертифікація за еквівалентністю) та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з
цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії зобов’язаний
відповідати вимогам, які ставляться до лікарів фізичної та реабілітаційної медицини I кваліфікаційної категорії і, крім того, повинен:
— застосовувати методи роботизованих реабілітаційних інтервенцій;
— застосовувати методи ерготерапії з метою тренування у разі порушення функціонування у особи з когнітивними розладами.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини першої кваліфікаційної категорії: повна
вища освіта в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина». Спеціалізація
за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (магістерський рівень освіти). Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність диплома магістра за
спеціалізацією «фізична та реабілітаційна медицина» (або сертифікація за еквівалентністю)
та посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї
спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
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Лікар фізичної та реабілітаційної медицини I кваліфікаційної категорії зобов’язаний
відповідати вимогам, які ставляться до лікарів фізичної та реабілітаційної медицини
II кваліфікаційної категорії і, крім того, також повинен вміти:
— виконувати медичні процедури з інтратекальним введенням медикаментозних препаратів;
— застосовувати методи параклінічного обстеження (ультразвукова діагностика, електрофізіологічна діагностика);
— застосовувати фізичні методи лікування: кінезіотерапія та терапія з використанням
фізичних вправ, техніки мануальної терапії для відновлення рухомості суглобів та
пов’язаних розладів м’яких тканин;
— застосовувати артикуляційну та мовну терапію в рамках комплексних спеціалізованих програм реабілітації;
— застосовувати нейропсихологічні інтервенції.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини другої кваліфікаційної категорії: повна
вища освіта в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина». Спеціалізація
за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (магістерський рівень освіти). Підвищення
кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність диплома магістра за спеціалізацією «фізична та реабілітаційна медицина» (або сертифікація за еквівалентністю) та
посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини II кваліфікаційної категорії зобов’язаний
володіти знаннями та навичками лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, крім того,
має вміти:
— застосовувати медикаментозну терапію з метою фокальної регуляції м’язового тонусу;
— проводити оцінку та критичний огляд інтервенцій, що проводяться членами мультидисциплінарної команди;
— застосовувати методи ерготерапії з метою підвищення професійної активності;
— застосовувати методи ерготерапії з метою навчання пацієнта навичкам з подолання
бар’єрів для повсякденних активностей (пристосування місця помешкання);
— застосовувати психологічну оцінку та втручання, включаючи рекомендації;
— застосовувати дієтотерапію;
— застосовувати обладнання для осіб з обмеженими можливостями, технології підтримки, протезування, ортезування, технічні методи підтримки та допомоги.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини: повна вища освіта (магістр) в галузі освіти
«Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина». Спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» (магістерський рівень освіти). Наявність диплома магістра за спеціалізацією «фізична та реабілітаційна медицина» (або сертифікація за еквівалентністю).
Без вимог до стажу роботи.
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини повинен вміти:
— проводити загальне медичне обстеження хворого та особи з обмеженнями життєдіяльності;
— аналізувати результати методів параклінічного обстеження;
— проводити реабілітаційне обстеження із застосуванням складових МКФ «функції та
структури організму», «активність та участь», «контекстові фактори»;
— визначати фактори ризику розвитку ускладнень відповідно до характеру та перебігу
захворювання (травматичного процесу);
— складати базовий реабілітаційний план для кожного хворого з метою проведення
проблемно-орієнтованої реабілітації із включенням: діагнозу, наявних проблем та збережених функцій (відповідно до МКФ), індивідуальних цілей, цілей особи, що надає допомогу (родини), дії, які мають бути виконані;
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— організувати діяльність мультидисциплінарної реабілітаційної команди з проведенням
щотижневих конференцій команди;
— застосовувати медичні інтервенції: медикаментозну терапію з метою відновлення або
поліпшення структур та/або функцій (лікування болю, запалення, системна регуляція
м’язового тонусу, поліпшення когнітивних функцій, поліпшення фізичного виконання, лікування депресії);
— виконувати медичні процедури, включаючи ін’єкції та інші техніки введення ліків;
— здійснювати прогнозування динаміки обмежень життєдіяльності хворих;
— застосовувати фізичні методи лікування: електротерапія, ультразвук, термотерапія,
фототерапія (включаючи лазеротерапію), гідротерапія та бальнеотерапія, діатермотерапія,
застосування масажу та лімфотерапії (мануальний лімфатичний дренаж);
— застосовувати методи ерготерапії з метою підвищення активності: повсякденна активність, підтримка постраждалих структур, організму (шини та ортези);
— застосовувати методи ерготерапії з метою підвищення мотивації хворих;
— застосовувати менеджмент дисфагії;
— здійснювати підготовку медичної документації для проведення медико—соціальної
експертизи;
— використовувати принципи навчання пацієнтів.
II. До розділу «Професіонали в галузі медицини
(крім сестринської справи та акушерства)»
додати пункт 26: Ерготерапевт.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕРГОТЕРАПЕВТ
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я,
реабілітацію, освіту, соціальний захист, права осіб з інвалідністю та нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, реабілітації, освіти, соціального захисту, організацію реабілітаційної допомоги на засадах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
Сприяє набуттю людьми з обмеженнями життєдіяльності максимального рівня функціональності та незалежності у всіх аспектах життя через певний набір занять (діяльності) та
активних реабілітаційних технологій, відновленню у них фізичного, соціального та психічного здоров’я, поверненню людини до нормального соціального, професійного та побутового
функціонування, відновлення автономності, інтеграції її у суспільство у закладах охорони
здоров’я, освіти, соціального захисту та за їх межами.
Безпосередньо проводить та приймає участь у проведенні кількісної та якісної оцінки активності та участі особи, визначенні напрямку та ступеня впливу контекстових факторів, обмежень життєдіяльності людини.
Розробляє на засадах пацієнт-центричності та індивідуальних реабілітаційних цілей відповідно до чинного законодавства в галузі охорони здоров’я, реабілітації, освіти та соціального
захисту, компоненти індивідуальної програми реабілітації щодо ерготерапевтичних реабілітаційних втручань та безпосередньо проводить ці втручання. Основуючись на рішеннях мультидисциплінарних команд реабілітаційних закладів, за скеруванням лікаря фізичної та реабілітаційної медицини або фахівців спеціальної освіти (в немедичному середовищі), або
безпосередньо (в монопрофесійному середовищі).
Бере участь у аналізі виконання реабілітаційної програми та внесенні корективів на кожному з етапів. Постійно веде встановлену профільну оцінкову та звітну документацію з ерготерапії.
Співпрацює в тісному контакті з лікарями, фізичними терапевтами, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди.
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Бере участь у консультації щодо влаштування доступного і безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Консультує родичів та опікунів щодо виявлених
порушень і шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності і нормального рівня здоров’я, залучає їх до планування і проведення реабілітаційної програми та надання необхідної їм допомоги.
Провадить наукову та адміністративну діяльність. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації. Дотримується правил і
норм професійної етики та деонтології.
Виконує професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторнокурортних закладах, соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів.
Повинен знати: основи законодавства та нормативні документи України, міжнародні
документи з питань охорони здоров’я, реабілітації, ерготерапії, освіти, соціального захисту,
прав осіб з інвалідністю; цілі, принципи реабілітації дітей, дорослих та осіб літнього віку,
методологію та зміст ерготерапевтичних заходів та вправ; принципи пристосування навколишнього середовища; теорію і практику ерготерапевтичних, корекційно-реабілітаційних заходів та процесів, психологічної допомоги, соціально-побутової адаптації, професійної реабілітації, соціально-середовищної реабілітації осіб усіх вікових категорій з
обмеженнями життєдіяльності; стандартизовані методи оцінки активності та участі, напрямку та ступеня впливу контекстових факторів, загальні та спеціальні ерготерапевтичні,
медичні, психологічні, педагогічні та соціальні дисципліни; ефективні методи, форми,
прийоми реабілітаційної допомоги, корекційного та компенсуючого навчання і виховання;
принципи роботи в мультидисциплінарній команді; індивідуальні психологічні особливості,
вікові та нозологічні характеристики дітей і дорослих з обмеженнями життєдіяльності;
методологічні та практичні засади застосування Міжнародної класифікації функціонування,
обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ, 2001) та Міжнародної класифікації хвороб
(МКХ-10); правила використання технологічних засобів та обладнання кабінетів ерготерапії
та інших спеціалізованих реабілітаційних приміщень закладів охорони здоров’я, навчальних
кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для
реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні досягнення науки та практики у відповідних
галузях реабілітації та абілітації; основи управління й організації ерготерапевтичних та корекційно-реабілітаційних процесів в закладах охорони здоров’я, у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; етичні
норми і правила організації реабілітації осіб усіх вікових груп з обмеженнями життєдіяльності; норми і правила ведення реабілітаційної, психологічної, педагогічної та статистичної
документації.
Кваліфікаційні вимоги
Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують
здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Постійна участь у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії
з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Ерготерапевт I кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона
здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність
застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Досвід участі у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів у
якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наяв-
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ність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї
спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Ерготерапевт II кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона
здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність
застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та
неклінічному середовищах. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства).
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з
цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Ерготерапевт: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація
«Ерготерапія». Без вимог до стажу роботи.
III. До розділу «Професіонали в галузі медицини
(крім сестринської справи та акушерства)» додати пункт 27: Фізичний терапевт.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ФІЗИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я,
реабілітацію, соціальний захист, права осіб з інвалідністю та нормативно-правовими актами,
що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, реабілітації, соціального захисту, організацію реабілітаційної допомоги на засадах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
Здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб (дітей та дорослих)
з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими,
спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних,
респіраторних та інших захворювань, людей літнього віку з віковими ускладненнями.
Здійснює обстеження, тестування, визначення функціонального стану та рівня фізичного розвитку особи, складанні компонентів індивідуальної програми реабілітації щодо реабілітаційних втручань фізичного терапевта та безпосередньо проводить ці втручання. Застосовує фізичні вправи, масаж та преформовані фізичні чинники.
Здійснює розробку та впровадження комплексу заходів і рекомендацій, спрямованих на
поліпшення діяльності опорно-рухового апарату та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення
або компенсації порушених чи відсутніх функцій.
Бере участь у аналізі виконання реабілітаційної програми та внесенні корективів на кожному з етапів. Постійно веде встановлену профільну оцінкову та звітну документацію з фізичної терапії.
Співпрацює в тісному контакті з лікарями, ерготерапевтами, педагогами, логопедами,
психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди.
Провадить наукову та адміністративну діяльність. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації. Дотримується правил і
норм професійної етики та деонтології.
Виконує професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторнокурортних закладах, соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів.
Повинен знати: чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; права,
обов’язки та відповідальність фізичного терапевта; організацію реабілітаційної допомоги;
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пріоритетні технології, що застосовуються в сучасній реабілітаційній практиці; анатомію і
фізіологію людини; основи медичної патології; методи профілактики і корекції м’язовоскелетних, неврологічних та кардіореспіраторних дисфункцій на підставі виявлення анатомічних, фізіологічних, патологічних та психосоціальних характеристик; теорію застосування
фізичних вправ; біомеханіку, моторний контроль, розвиток людини, кінезіологію та патокінезіологію, фізіологію праці; методику, доцільність і обсяг застосування заходів профілактики
і корекції рухових дисфункцій у осіб різного віку, зокрема при неврологічних, опорно-рухових, серцево-судинних і респіраторних захворюваннях; основи психології, стандартизовані
методи оцінки активності та участі, напрямку та ступеня впливу контекстових факторів;
ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної допомоги; принципи роботи в мультидисциплінарній команді; індивідуальні психологічні особливості, вікові та нозологічні характеристики дітей і дорослих з обмеженнями життєдіяльності; методологічні та практичні засади застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності
та здоров’я (МКФ, 2001) та Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10), правила використання технологічних засобів та обладнання спеціалізованих реабілітаційних приміщень закладів охорони здоров’я, навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи; сучасні
досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації та габілітації, основи управління й організації корекційно-реабілітаційних процесів в закладах охорони здоров’я, у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому
розвитку; етичні норми і правила організації реабілітації осіб усіх вікових груп з обмеженнями життєдіяльності; норми і правила ведення реабілітаційної, психологічної, педагогічної та
статистичної документації, основи наукових досліджень та науково доказових принципів,
планування і виконання експериментальних робіт, основи організації праці, адміністрації і
менеджменту в державному і приватному секторах.
Кваліфікаційні вимоги
Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти
«Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю).
Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні
методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Постійна
участь у навчальних практиках студентів – фізичних терапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи
за фахом понад 10 років.
Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії зобов’язаний відповідати вимогам, які
ставляться до фізичних терапевтів I кваліфікаційної категорії і, крім того, також повинен
вміти:
— проводити та оцінювати результати складних методів фізичної терапії;
— консультувати складні випадки із залученням при необхідності спеціалістів відповідного профілю.
Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю).
Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні
методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Досвід участі у навчальних практиках студентів – фізичних терапевтів у якості супервізора. Підвищення
кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння
(підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом
понад 7 років.
Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії зобов’язаний відповідати вимогам, які
ставляться до фізичних терапевтів II кваліфікаційної категорії, і, крім того, також повинен
вміти:
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— володіти удосконаленими методиками фізичної терапії;
— застосовувати новітні методи відновлення, підтримки, розвитку рухових функцій людини;
— володіти спеціальними методами обстеження та тестування в лабораторних та клінічних умовах;
— оцінювати та використовувати результати обстеження, що були отримані за допомогою
сучасних інструментальних методів;
— оцінювати та корегувати ефективність проведеної реабілітаційної програми та профілактичних заходів на основі об’єктивних показників.
Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю).
Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні
методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Підвищення
кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння
(підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом
не менше 3 років.
Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії зобов’язаний володіти знаннями та навичками фізичного терапевта, крім того, має вміти:
— фізична терапія при неврологічних розладах внаслідок прогресуючих захворювань;
— фізична терапія при ураженнях опорно—рухового апарату внаслідок прогресуючих
захворювань;
— визначати необхідність спеціальних методів обстеження та тестування в лабораторних
та клінічних умовах;
— оцінити результати обстеження та тестування за допомогою сучасних інструментальних
методів;
— провести диференційну діагностику рухового порушення і встановити реабілітаційний
прогноз, використовуючи прогресивні методи реабілітаційного обстеження.
Фізичний терапевт: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація
«Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю). Без вимог до стажу роботи.
Фізичний терапевт повинен вміти: проводити комплексний огляд, обстеження та оцінювання окремого пацієнта/клієнта або потреб групи клієнтів; встановлювати рухове порушення, визначати реабілітаційні цілі, здійснювати прогноз та розробляти план реабілітаційного
втручання; надавати консультації в межах своєї компетенції та визначати коли саме пацієнтам/
клієнтам слід звернутися до інших фахівців сфери охорони здоров’я; виконувати програму
реабілітації; визначати очікувані результати будь-якого втручання / програми реабілітації;
надавати рекомендації щодо самостійної роботи:
— фізична терапія при травматичних ураженнях опорно-рухового апарату;
— фізична терапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем;
— фізична терапія при неврологічних розладах внаслідок непрогресуючих станів (черепно-мозкові та спінальні травми, інсульти);
— дослідженні у фізичній терапії;
— класифікувати тип порушення рухової функції, користуючись МКФ;
— проводити профілактику виникнення рухових порушень;
— проводити пропагування здорового способу життя і профілактику виникнення рухових
порушень, які можуть перешкоджати проведенню комплексної реабілітації.
_________________
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ЛИСТ
від 17 жовтня 2016 р. № 376/06/186-16

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Щодо тимчасового виконання обов’язків відсутнього працівника
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто <...> звернення <...> і в межах компетенції повідомляється наступне.
Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству, установі, організації.
Згідно із роз’ясненням Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати, Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 29 грудня 1965 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (зі змінами, внесеними
постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 р. № 521/30-18), що діє
в Україні на підставі постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю.
Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника
щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через
уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Керівник (головний бухгалтер) підприємства передусім є посадовою особою, яка перебуває з підприємством, установою, організацією у трудових відносинах, що регулюються
нормами трудового законодавства України. У період відпустки керівник (головний бухгалтер) не може виконувати посадові обов’язки, оскільки відпустка є формою відпочинку, що
гарантується усім працівникам (стаття 45 Конституції України). У період відпустки працівник
не може бути притягнений до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків, а
тому його повноваження на цей період мають бути припинені.
Неможливість виконання працівником своїх обов’язків під час відпустки можна обґрунтувати також тією обставиною, що статтею 79 Кодексу законів про працю України передбачена можливість відкликання працівника з відпустки у встановленому порядку. Також законодавством передбачена можливість суміщення посад та виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника. Для виконання функцій керівника (головного бухгалтера) на час
його відпустки може бути призначений виконувач обов’язків керівника (головного бухгалтера), який користується усіма повноваженнями керівника (головного бухгалтера), у тому
числі правом підпису.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі роз’яснено, що
під час відпустки працівник
не може виконувати свої посадові обов’язки та нести відповідальність, а тому на час
відпустки керівника підприємства чи головного бухгалтери
має бути призначений виконуючий обов’язки з правом
підпису відповідних документів.

О. Туліна
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Робітники з електрифікації:
добираємо правильні назви
професій
На сьогодні питання облаштування структурних підрозділів певною технікою, для
роботи якої вимагається наявність струму, не є чимось надзвичайним: чи то підключення освітлення, холодильного, обігрівального устаткування, чи то проведення кабелів, що знаходяться під напругою, заміна електрифікації тощо. Ключовою
проблемою можуть виступати такі завдання: наявність у штатному розписі одиниць робітників з ремонту та налагодження електрики; тимчасове залучення певної
категорії працівників на цивільно-договірних умовах. Довідайтеся, ким же саме
мають бути «електрики» та в яких ситуаціях.

Підприємства, що використовують
«електриків» на постійній основі
Для підприємств, які використовують на постійній основі «електриків», Національним
класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) передбачено
низку відповідних професійних назв робіт.
Однак, не завжди кадровикам легко розібратися, хто ж з них є тим працівником, який по-

трібен саме їхньому підприємству. Розглянемо деякі професії із зазначенням коду КП та
відповідного випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), а також прикладами робіт і
кваліфікаційних вимог у Таблиці 1 — ця інформація у сукупності значно полегшить кадровикам процес обрання необхідної професійної
назви роботи.
Таблиця 1

«Електромонтажник з кабельних мереж»,
код КП — 7245, випуск ДКХП — 64
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Встановлювання та закладання деталей кріплення, відгалуРозряд кваліфікованих робітників від другого до шостого.
жувальних коробок для кабелів, скоб і металевих опорних
З третього розряду вимагається наявність посвідчення строконструкцій. Знімання верхнього джутового покриття кабелю
пальника (такелажника) у разі стропування вантажів: матевручну. Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок. ріалів, виробів, конструкцій. За другим і третім розрядами
Маркування прокладених труб і кабелів. Закріплення конструк- допускається «без вимог до стажу роботи». До інших розряцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета, дів вимагається поступовий стаж роботи не менше 1 року за
кабельних муфт і воронок, броні маслонаповнених кабелів у
професією нижчого розряду. Відповідний робітник належить
колодязях. Укладання маслонаповнених кабелів. Прогрівання
до професійного угруповання КП «Установники, ремонтники
кабелів при мінусових температурах.
й монтажники ліній електропередач».
«Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній»,
код КП — 7241, випуск ДКХП — 62
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Встановлення, перемикання і розпакування баків живлення Розряд кваліфікованих робітників від другого до сьомого.
та тиску. З’єднання газовим або електричним зварюванням Зверніть увагу, що нормами ДКХП встановлено те, що за
кабельних, мідних і алюмінієвих жил. Прокладання та приєд- цією професією трудові договори з жінками не укладаються.
нання свинцевих броньованих труб діаметром до 40 мм
За другим і третім розрядами допускається «без вимог до
у пунктах живлення в колодязях. Перевірка мегомметром
стажу роботи». До інших розрядів вимагається поступовий
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Таблиця 1. Продовження
2500 В ізоляцію кабелю до і після його прокладання.
стаж роботи не менше 1 року за професією нижчого розряду.
Прогрівання в зимовий час, вирізання пошкодженої ділян- Відповідний робітник належить до професійного угруповання
ки і монтаж вставки кабелю. Робота з кабелем: оброблення КП «Електромеханіки та електромонтажники».
із сухим заправленням поліхлорвініловою стрічкою і лаком;
фазування жил, заправлення кінців свинцевим наконечником;
засипання з’єднувальних муфт, очищення трубок сталевими
йоржами під час складання і установлення колекторів; заміна
з’єднувальної муфти, прокладання з баржі за буксиром.
Зверніть увагу: Основна відмінність між «Електромонтажником з кабельних мереж» і «Електромонтером з ремонту та монтажу кабельних ліній» полягає у тому, що перший займається прокладанням кабелю для потреб різних підприємств, установ
і організацій, а останній — тільки для потреб тих підприємств, що виробляють і розподіляють електроенергію для споживачів. Крім того, останній працює не тільки на поверхні, а й займається прокладанням електричних шляхів у колодязях і спеціальних шахтах.
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»,
код КП — 7241, випуск ДКХП — 1
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Ремонт і налагодження електросхеми автоматичних пристроїв Розряд кваліфікованих робітників від другого до шостого.
башт тушіння коксохімічних заводів. Капітальний ремонт й
За другим і третім розрядами допускається «без вимог до
регулювання електроустаткування в повному обсязі. Розби- стажу роботи». До інших розрядів вимагається поступовий
рання, ремонтування та складання електроінструменту. Пере- стаж роботи не менше 1 року за професією нижчого розвірка під напругою ліній електроживлення високої напруги.
ряду. Для шостого розряду передбачено також наявність
Ремонт і налагодження панелей керування багаторазового
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» без
волочіння зі складною схемою автоматичного пуску п’яти ба- вимог до стажу роботи. Відповідний робітник належить до
рабанів однією кнопкою за допомогою реле часу. Перевірка професійного угруповання КП «Електромеханіки та електростану ізоляції кабелів мегомметром. Ремонт з виготовленням монтажники».
деталей потенціометрів, сельсинових датчиків з передачами.
Балансування, виявлення та усунення вібрації роторів електродвигунів. Ремонт і технічне обслуговування електродвигунів. Виготовлення з паралельним й послідовним вмиканням
гірлянд із електроламп.
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»,
код КП — 7241, випуск ДКХП — 5
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Розбирання, збирання із заміною або відновленням, підРозряд кваліфікованих робітників від третього до шостого.
гонкою деталей пускорегулювальної апаратури. Розбирання, За третім розрядами допускається «без вимог до стажу робозбирання та встановлення системи гідравліки, циліндрів,
ти». До інших розрядів вимагається поступовий стаж роботи
кермового керування; ремонт головної рами, стріли, ковша, не менше 1 року за професією нижчого розряду. Для шостокабіни водія, металевих кожухів, ведучих валів. Заміна сегго розряду передбачено наявність освітньо-кваліфікаційного
ментів і валків у складеному вигляді, конуса, що подрібнює, рівня «молодший спеціаліст». Підвищення кваліфікації. Стаж
у складеному вигляді, ексцентрика, приводного вала в зборі, роботи у вугільній галузі не менше 3 років, у т. ч. «Електрозаміна щоки, що подрібнює. Розбирання, збирання, заміна
слюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту обладнання
підшипників, щіткотримачів, щіток, ремонт колекторів, усу5 розряду» не менше 1 року. Відповідний робітник належить
нення пошкоджень обмоток. Ремонт кранів, електровозів.
до професійного угруповання КП «Електромеханіки та елекРемонт, налагодження, обслуговування телефонних автома- тромонтажники».
тичних станцій. Обслуговування й ремонт, заміна напрямних
лопаток вентиляційних установок.
«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»,
код КП — 7241, випуск ДКХП — 42
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Жолобування колекторів тягових генераторів тепловозів,
Розряд кваліфікованих робітників від другого до восьмого.
тягоелектродвигунів та допоміжних машин. Знімання, устаЗа другим і третім розрядами допускається «без вимог до
новлення панелей, щитів з апаратурою. Ремонт, випробування стажу роботи». До четвертого – шостого розрядів — постурозрядників усіх типів. Виготовлення верхніх і нижніх рам
повий стаж роботи не менше 1 року за професією нижчого
струмоприймачів. Знімання, установлення згладжувальних ре- розряду. Для сьомого та восьмого розряду передбачено наявакторів тягових електродвигунів і допоміжних електромашин, ність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
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Таблиця 1. Закінчення
якорів електромашин, контролерів, приводів групових пере- «без вимог до стажу роботи» або професійно-технічна освіта,
микачів, реле всіх типів. Знімання, установлення струмопідвищення кваліфікації та стаж роботи за аналогічною проприймачів, фазорозщеплювачів електровозів, установок
фесією нижчого розряду 1 рік. Відповідний робітник налемотор-вентиляційних вагонів, ящиків лінійних і мостових
жить до професійного угруповання КП «Електромеханіки та
контакторів, блоків резисторів.
електромонтажники».
«Слюсар-електромонтажник»,
код КП — 7241, випуск ДКХП — 42
Приклади робіт
Кваліфікаційні вимоги
Вмикання в мережу амперметрів, вольтметрів, електроліРозряд кваліфікованих робітників від другого до шостого.
чильників. Установлення вимикачів освітлювальної мережі.
За другим і третім розрядами допускається «без вимог до
Складання настільних ламп. Установлення люстр з перемика- стажу роботи». До інших розрядів вимагається поступовий
чем. Розмічання під проводку освітлювальної мережі. Повне стаж роботи не менше 1 року за професією нижчого розскладання і регулювання простих реле постійного й змінного ряду. Для шостого розряду передбачено також наявність
струму. Складання та підганяння вмикання триплюсних руосвітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» без
бильників. Комплектування і складання мікрофонних трубок, вимог до стажу роботи. Відповідний робітник належить до
двоконтактних телефонних реле, апаратів телефонних, попрофесійного угруповання КП «Електромеханіки та електроляризованих дзвінків, селекторних ящиків диспетчерського
монтажники».
зв’язку, механічних рейкових педалей, контрольних стрілочних замків системи Мелентьєва, блискавковідводів, семафорних повторювачів тощо.
Зверніть увагу: Серед робітників наведених вище професій, як правило, «Слюсарі-електромонтажники» — це саме ті, хто
замінює лампи, налагоджує та ремонтує розетки, рубильники тощо.

Споріднені види професій
з використанням видів робіт
з електрострумом
Загалом, розглянуті вище професійні назви
робіт і відповідні вимоги до таких робітників використовуються на великих підприємствах або ж
у випадку, якщо профілем фірми є саме надання
послуг з обслуговування будівель, споруд, у т. ч.
з електрифікації. А от у малих підприємств фонд
оплати праці, зазвичай, є незначним, внаслідок
чого вони фінансово не спроможні тримати у
штаті подібних робітників. Тому їм краще, за потреби, розглянути таку професійну назву роботи
як «Робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків» з кодом КП 7129. Хоча відповідний робітник належить до професійного угруповання «Будівельники, ремонтники споруд та
верхолази», однак він є універсальним у частині
використання його завдань щодо електрифікації. Так, серед кола типових робіт цього працівника, можна навести, зокрема, такі:
— участь у періодичному огляді технічного
стану будинків і будівель, які обслуговуються,
обладнання та механізмів;
— здійснення монтажу, демонтажу та поточного ремонту електричних мереж і електрооб-

№ 24 (132), 15 грудня 2016

ладнання з виконанням електротехнічних робіт;
— виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, кондиціонування
повітря, електричних мереж та іншого обладнання з виконанням слюсарних і паяльних робіт.
Крім цього, такий робітник проводить періодичний огляд технічного стану будинків і споруд, які обслуговує, а також обладнання і механізмів, здійснює їхнє технічне обслуговування і
ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням усіх видів підйомних і страхувальних пристроїв; виконує роботи з технічного
обслуговування та поточного ремонту всього
інженерно-технічного обладнання домоволодінь; організовує й бере участь у роботах з прибирання, санітарного утримання та сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання і механізмів; усуває пошкодження, несправності та виконує інші роботи.
Відповідно до кваліфікаційних вимог, «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту
будинків» повинен мати:

35

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

— повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи, — для 2-го розряду;
— повну загальну середню освіту та професійнотехнічну освіту без вимог до стажу роботи або
повну загальну середню освіту та професійну
підготовку на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Робітник з
комплексного обслуговування й ремонту будинків 2 розряду» не менше 1 року, — для 3-го розряду;
— професійно-технічну освіту. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту
будинків 3 розряду» не менше 1 року, — для 4-го
розряду.

Вимоги щодо наявності
груп допуску
Зверніть увагу на те, що відповідно до пп. 2.1.3.
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 р. № 4
(далі — Правила № 4), працівники, що обслу-

говують електроустановки, зобов’язані знати Правила № 4 відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати
відповідну групу з електробезпеки згідно з
такими вимогами (мінімальний стаж роботи
для отримання певної групи допуску наведено у
Таблиці 2):
1) для одержання групи I, незалежно від посади та фаху, необхідно пройти інструктаж з
електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням у журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці. Інструктаж
з електробезпеки на І групу має провадити особа
відповідальна за електрогосподарство, або, за її
письмовим розпорядженням, — особа зі складу
електротехнічних працівників з III групою допуску. Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;
2) особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II;
3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою;
Таблиця 2

Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній
для присвоєння чергової групи з електробезпеки

Категорія персоналу
1. Електротехнологічні працівники2.
2. Електротехнічні працівники. Адміністративно-технічні, інспектувальні,
чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:
2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою;

Мінімальний стаж роботи в електроустановках
з попередньою групою для одержання групи
(місяців)3
II
III
IV1
V1
2
—
—
—

Не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані профтехучилища;

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти.

2

2

12

24

1
1

3
6

—
—

—
—

3. Практиканти:
3.1. Університетів, коледжів;
3.2. Профтехучилищ.

Примітки:
1
для одержання III – V груп вимагається спеціальне навчання відносно посади, яку займає працівник;
2
присвоєння III – V груп електротехнологам проводиться у виключних випадках згідно з п. 2 цієї Таблиці;
3
стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.
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4) для одержання груп II – III працівники
мають:
— чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з
роботою в електроустановках;
— знати та вміти застосувати на практиці правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи,
яка виконується;
— знати будову та улаштування електроустановок;
— вміти надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, у тому числі застосовувати способи штучного дихання та зовнішнього масажу серця;
5) для одержання груп IV – V додатково необхідно знати компонування електроустановок та
вміти організувати безпечне проведення робіт й
навчити робітників інших груп правилам безпеки та наданню першої допомоги потерпілим від
електричного струму;

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги правил безпечної
експлуатації електроустановок.
Працівнику, який пройшов перевірку знань
цих Правил, видається посвідчення, яке він
зобов’язаний мати при собі під час роботи.
Отже, під час обрання робітника, який має виконувати роботи з електрифікації, слід розібратися з конкретними завданнями та обов’язками,
а також визначитися, наскільки потрібен відповідний робітник: чи має він виконувати постійно роботи пов’язані з електрострумом або ж ці
роботи є не постійними, а такими, що використовуються лише час від часу.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Конфлікт на підприємстві:
причини виникнення та види
Як правило, людина проводить на роботі значну частину часу, взаємодіючи з начальством і підлеглими, спілкуючись з колегами, клієнтами та партнерами підприємства. При такому щільному графіку спілкування виникає низка причин, через
які люди не зовсім правильно розуміють один одного, що і призводить до суперечок. Якщо ситуація, що склалася, являє собою загрозу для досягнення поставлених цілей хоча б для одного з учасників взаємодії, то виникає конфлікт. Звісно,
на підприємстві бажано запобігати конфліктам, але не завжди це вдається. Проте,
якщо вони таки виникли, то слід якомога скоріше вжити заходів щодо їх усунення,
але для цього, насамперед, необхідно розуміти, що ж саме до них призвело. Тому
наразі й з’ясуємо, які існують найпоширеніші причини конфліктів на підприємстві,
а також розглянемо їх основні види, залежно від кількості учасників конфліктної
взаємодії.

Визначення та передумови
Поняття конфлікту можна визначити як відсутність згоди між двома або більше сторонами,
які можуть бути як окремими фізичними особами, так і групами. При цьому кожна сторона
робить все можливе, щоб була прийнята саме її
точка зору й заважає іншій стороні робити те
саме. Загалом, саме слово «конфлікт» і означає
зіткнення (лат. conflictus — зіткнення, сутичка). Існують різні визначення конфлікту, але всі
вони підкреслюють наявність протиріччя між
кількома сторонами, яке виникає в процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб’єктів конфлікту та, зазвичай, супроводжується
негативними емоціями. Наразі в соціології конфлікти поділяють, залежно від сфери життєдіяльності людей, на: виробничі, громадські, політичні та побутові. Звісно, конфлікти на підприємстві — це виробничі конфлікти (подекуди
їх ще називають конфліктами у трудовому колективі) й надалі ми розглядатимемо саме їх,
залишивши поза увагою політичні сутички та
побутові суперечки.
Для розвитку конфлікту важливими є такі
психологічні моменти, як сприйняття ситуації її
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учасниками, їхнє ставлення до неї, стратегії поведінки, нарешті, можливість маніпулювати
ними. Тому одним з центральних питань, які вимагають свого вирішення в дослідженні конфліктів, є питання про причини і фактори, що
обумовлюють виникнення конфліктних ситуацій, переростання в глобальні конфлікти і формування поведінки людей в конфліктах. Складність вивчення даного питання полягає в тому,
що важко простежити весь процес виникнення
конфліктної ситуації і переростання її в конфлікт — адже навіть не кожен учасник конфлікту може згадати причину, що призвела до нього,
не кажучи вже про вміння не допустити переростання конфлікту в деструктивний і успішно
ним керувати.

Причини виникнення конфліктів
Кожен конфлікт має свою причину (джерело)
виникнення. Такі причини можна розділити на
три групи: помилки в організації процесу праці,
психологічні особливості людських взаємин,
особистісні особливості окремих співробітників
підприємства. І якщо на дві останні групи важко
впливати, аби не допустити виникнення через
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них конфліктів, то помилки в організації процесу праці (принаймні, деякі з них) цілком можливо виправити й завдяки цьому знизити рівень
загрози конфліктів на підприємстві.
Отже, до першої групи причин виникнення
конфліктів (помилки в організації процесу
праці) належать такі фактори:
— недостатня узгодженість та суперечливість
цілей окремих груп працівників, обумовлені
неясністю постановки мети й завдань кожного
структурного підрозділу підприємства (наприклад, відділ збуту може наполягати на виробництві більш різноманітної продукції, виходячи з
попиту, натомість як виробничі підрозділи зацікавлені в збільшенні обсягу випуску продукції
при мінімальних витратах, що забезпечується
виготовленням простої однорідної продукції);
— надмірна взаємозалежність завдань, коли
одна людина (або група осіб) залежать при виконанні завдання від іншої людини або групи
(не можуть виконати свої завдання, доки інша
людина чи група не виконає свої; при цьому, як
правило, конфлікт обумовлює відсутність чітких
строків для виконання завдань);
— нечіткий розподіл прав і обов’язків, що породжує подвійне (або навіть потрійне) підпорядкування виконавців (за таких обставин виникають ситуації, коли підлеглий вимушений
або сам розподіляти черговість виконання завдання, що до нього надходять, за ступенем їх
важливості, або хапатися за все підряд, що призводить до хаотичності в роботі й нервових зривів);
— обмеженість і несправедливий розподіл ресурсів (виділення більшої частки ресурсів одним
означає недоотримання їх іншими членами колективу, що викличе невдоволення і призведе
до конфліктів);
— незадовільний комунікаційний зв’язок
(працівники, які не володіють достовірною інформацією, не можуть зрозуміти ситуацію або
точку зору інших);
— недостатній рівень професійної підготовки
(у разі наявності в підрозділі недостатньо кваліфікованих працівників, їм не довіряють виконання окремих видів робіт, тому одні працівники перевантажені роботою, а інші — навпаки;
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за таких обставин конфлікт усувається шляхом
адекватного перегляду заробітної плати);
— несприятливі фізичні умови (сторонній
шум, спека або холод, невдале планування робочого місця тощо);
— невизначеність перспектив професійного
зростання (за таких обставин працівник виконує роботу без ентузіазму, а трудовий процес
стає для нього обтяжливим і нескінченним).
До другої групи причин виникнення конфліктів (психологічні особливості людських
взаємин) відноситься психологічний феномен людини, що виявляється в почутті образи і
заздрощів; взаємних симпатіях і антипатіях людей. Ці причини найважче усунути (якщо взагалі можливо), але їх все ж таки можна зменшити, спираючись на детальний і чіткий розподіл
обов’язків кожного з працівників у посадових та
робочих інструкціях, а також на фіксацію певних правил у локальних актах підприємств (колективному договорі, правилах внутрішнього
трудового розпорядку тощо) та загальноприйнятих норм поведінки у корпоративних кодексах.
Третя група (особистісні особливості окремих співробітників підприємства) включає
такі причини виникнення конфліктів, як:
протиріччя між функціями, що входять в коло
посадових обов’язків працівника, і тими, які
він змушений виконувати на вимогу керівника
(якщо керівник схильний до бюрократичних
процедур); необґрунтований публічний осуд
одних працівників і незаслужена похвала інших; відмінності в манері поведінки співробітників та їх життєвому досвіді. Також подекуди
зустрічаються агресивні й ворожі люди, які не
вміють (або не хочуть) контролювати свої
емоції — як свідчить практика, у віці понад 22 –
25 років «перевиховати» таких людей майже неможливо, тому буде доцільним одразу знайти
законний спосіб позбавити трудовий колектив
від таких осіб.
Зверніть увагу, що у певних ситуаціях джерелом виникнення конфлікту стають саме керівники структурних підрозділів — це відбувається
тоді, коли за своїм характером вони злопам’ятні
та/чи недовірливі, схильні вносити в принципову
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боротьбу думок багато дріб’язкового й дозволяють собі особисті випади, не соромлячись публічно демонструвати свої симпатії та антипатії.
Також причинами виникнення конфлікту можуть бути такі характеристики керівника, як
безпринципність, помилкове розуміння ним
єдиноначальності як стилю управління, марнославство, різкість і брутальність у спілкуванні з
підлеглими.

Основні види конфліктів
Кількість учасників конфліктної взаємодії дозволяє поділяти конфлікти на чотири основні
види: внутрішньоособистісний (конфлікт всередині себе), міжособистісний (виникає між кількома людьми через відмінність їхніх цілей або
інтересів), конфлікт між однією особою та групою (коли одна особа займає позицію, відмінну
від усієї групи) і міжгруповий конфлікт (виникає між кількома групами).
Внутрішньоособистісний конфлікт — це
конфлікт, що відбувається всередині працівника. У разі внутрішньоособистісного конфлікту
мова йде про внутрішній стан певного працівника, для якого характерні психологічна напруга, емоційна незадоволеність, внутрішня боротьба мотивів і т. п..
Вельми часто за своєю природою внутрішньоособистісний конфлікт є конфліктом цілей —
коли працівник намагається досягти взаємовиключних цілей. Інтенсивність такого конфлікту
підвищується зі зростанням кількості альтернатив та неможливістю досягнути балансу між позитивним і негативним результатом.
Також внутрішньоособистісний конфлікт виникає, коли працівнику даються суперечливі завдання і від нього потрібні взаємовиключні результати.

Приклад
Завідувач магазину вимагає від продавця, аби той весь час знаходився у певному
відділі й надавав покупцям інформацію
про товари. Продавець намагається ретельно виконувати доручення завідувача,
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але згодом той висловлює невдоволення
тим, що продавець витрачає занадто багато
часу на покупців і майже не приділяє уваги
поповненню відділу товарами. А продавець
сприймає вказівки щодо того, що робити і
чого не робити, як несумісні, внаслідок чого
виникає так званий рольовий конфлікт,
коли до однієї людини пред’являються суперечливі вимоги з приводу того, яким має
бути процес та результат роботи.

Внутрішньоособистісний конфлікт може також виникнути в результаті того, що виробничі
вимоги не узгоджуються з особистими потребами або цінностями. Наприклад, жінка давно
планувала в суботу та неділю поїхати відпочити
з чоловіком, оскільки її надмірна увага на роботі стала погано позначатися на сімейних відносинах. Але в п’ятницю до неї в кабінет вривається
її керівник з якоюсь проблемою і наполягає,
щоб вона зайнялася її вирішенням у вихідні дні.
Або ж, приміром, до агента з продажу нерухомості виявляє певну симпатію потенційний покупець й натякає на можливість не зовсім ділової зустрічі ввечері у ресторані. Працівник
розглядає це як вкрай неетичний спосіб взаємодії, але керівництво дає йому зрозуміти, що продаж має відбутися за будь-яких обставин. У результаті виникає внутрішньо особистісний
конфлікт поглядів (треба виконувати завдання
керівництва, але моральні принципи не дозволяють це робити у такий спосіб), а це може призвести й до виникнення у працівника бажання
звільнитися.
Також внутрішньоособистісний конфлікт
може бути прихованою причиною, провісником, а іноді — й супутником міжособистісних
конфліктів, які на підприємстві є найпоширенішими.
Міжособистісний конфлікт — це конфлікт,
що виникає через антипатії, особисті неприязні
стосунки, які складаються внаслідок розбіжностей цінностей, норм, установок між кількома
людьми (як при наявності, так і при відсутності
об’єктивних причин конфлікту).
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Міжособистісні конфлікти завжди індивідуальні й ситуаційно неповторні. Вони залежать
від конкретних умов взаємодії, психологічних
особливостей та стану працівників певного підприємства чи структурного підрозділу.
У багатьох випадках причиною міжособистісного конфлікту є один з працівників, які беруть
участь у конфлікті, а саме його індивідуальні
особливості та форми поведінки. Тобто мова
йде як про ситуаційні передумови конфлікту
(фізичне виснаження, поганий настрій тощо),
так і про характерологічні передумови (негативні риси характеру, які при спілкуванні з оточуючими викликають в них почуття антипатії
та протидії).
Виявляється міжособистісний конфлікт порізному, наприклад, як боротьба керівників різних структурних і функціональних підрозділів
за обмежені ресурси, робочу силу, капіталовкладення та інвестиції або конфлікт між двома кандидатами на підвищення при наявності однієї
вакансії. Ще одна форма прояву міжособистісного конфлікту — зіткнення особистостей, що
володіють різними рисами характеру, темпераментом, ціннісними орієнтаціями, які в силу
протилежних цілей не в змозі спілкуватися
один з одним.
Дуже часто міжособистісний конфлікт виникає на робочому місці між керівником і підлеглим або між двома працівниками. Найчастіше
це відбувається при наявності розбіжностей в
організації робочого процесу. Наприклад, один
працівник не виконав частину роботи, що впливає на успіх всієї спільної справи. У цьому випадку конфліктна ситуація, скоріш за все, торкнеться не тільки керівника, але і всіх колег
недбайливого працівника й тоді конфлікт вже
буде не міжособистісним, а між однією особою
та групою.
Конфлікт між однією особою та групою виникає, коли одна особа займає позицію, відмінну
від усієї групи. Так, на підприємстві чи в його
структурному підрозділі з часом встановлюються
певні норми поведінки, але подекуди трапляється
так, що новий співробітник їх не приймає —
у цьому випадку висока ймовірність розвитку
конфлікту. Аналогічні конфлікти на роботі мо-
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жуть виникати і при зміні керівництва. Їхньою
причиною найчастіше стають зміни в стилі і методі управління колективом. Наприклад, «старий» начальник був лояльним у своїх вимогах,
а «новий» — прихильник авторитарного стилю.
Це порушує усталені відносини між співробітниками і керівником. При неприйнятті колективом нових умов, які встановлює «нове»
керівництво, неодмінно виникне конфліктна
ситуація.
Подекуди буває, що очікування групи працівників знаходяться в суперечності з очікуваннями окремого працівника. Іншими словами, між
особистістю і групою конфлікт виникає тоді,
коли цей працівник займе позицію, відмінну від
позиції групи.

Приклад
Обговорюючи на зборах можливості
збільшення обсягу продажів, більшість працівників вважає, що цього можна досягти
шляхом зниження цін. Але один працівник
був твердо переконаний, що така тактика
призведе до зменшення прибутку і створить думку на ринку покупців, що їхня продукція за якістю нижче, ніж продукція конкурентів. І хоча цей працівник щиро захищав, на його думку, інтереси свого підприємства, його позиція все одно призвела
до виникнення конфлікту, оскільки він не
підтримав своїх колег, внаслідок чого керівництво таки не знизило ціну на продукцію, що, з позиції інших співробітників, не
дозволило їм підвищити обсяги продажів,
а, отже, і свої прибутки (оскільки більшість
працівників отримувала доплати у відсотках залежно від обсягів продажу).

Також дуже часто такий вид конфлікту виникає, коли один член колективу не сприймається
іншими, оскільки відрізняється від них своєю
поведінкою або світоглядом. Є навіть спеціальний термін — «мобінг». Це форма психологічного насильства у вигляді цькування співробітника в колективі, як правило, з метою його
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подальшого звільнення. Ініціатором такого конфлікту може бути і керівник, який намагається
таким чином змусити підлеглого прийняти певне рішення. У разі мобінга керівник не заявляє
відкрито про необхідність психологічного терору — в хід йдуть плітки та натяки.
Тому, кого оголошують білою вороною, важливо розпізнати гру і не брати в ній участь. Коли
переслідувана людина не нервує, а спокійно продовжує працювати, то маніпулятор нерідко припиняє свої спроби, адже вони просто не мають
сенсу. Якщо ж ігнорування не допомагає, можна
викликати на відверту розмову всіх учасників
конфлікту, бажано зібравши їх разом, і задати
непрості, але дієві питання на кшталт: «Чого ви
домагаєтеся, коли не відповідаєте на мої вітання?», «Як ви поясните, що сказали директору,
нібито я спеціально проігнорував його розпорядження, а у мене є три людини, які можуть підтвердити, що ви мені це розпорядження навіть
не передали?». Звісно, організатори мобінгу навряд чи відповідатимуть на такі питання, але
вони задаються не для отримання відповіді, а
щоб учасники зрозуміли, що тепер всі їхні дії будуть обговорюватися відкрито. Великий шанс,
що мобінг припиниться, оскільки цей формат
конфлікту не передбачає відкритого розгляду і
публічного розголошення дій його учасників.
Нерідко мобінг починається, коли в колектив
приходить новий співробітник і з ентузіазмом
береться виконувати свої обов’язки — такий
підхід до роботи обурює «старичків», які звикли
не напружуватися і все робити абияк. Новенький не тільки не вписується в психологічний
портрет групи, але і є прямою загрозою її інтересам — адже тепер керівнику буде легко зрозуміти, скільки робочого часу витрачається даремно в курилці, за кавою та непотрібними
розмовами.
Міжгруповий конфлікт виникає між кількома групами, на підприємстві найчастіше — між
працівниками різних структурних підрозділів.

Наприклад, відділ збуту, як правило, орієнтований на покупця, в той час як виробничий підрозділ більше піклується про співвідношення
витрат і ефективності, а також про економію
коштів. Тримати великі товарні запаси, щоб
швидко виконувати замовлення, як вважає за
краще відділ збуту, означає необхідність збільшувати витрати, а це суперечить інтересам виробничих підрозділів.
Зрозуміло, що під час міжгрупових конфліктів
зачіпаються інтереси людей, об’єднаних на період конфлікту в єдині згуртовані спільноти, але
слід зазначити, що ця згуртованість може зникнути відразу після припинення конфлікту, але в
момент відстоювання загальних інтересів єдність групи може бути досить значною.
Загалом конфлікти на підприємстві рідко можуть бути віднесені до якогось одного виду. Найчастіше — це сукупність, в якій представлені
кілька протиріч, але з різним ступенем вираження. Інколи психологічні відмінності учасників спільної діяльності такі великі, що заважають її здійсненню, підвищують ймовірність
виникнення всіх типів і видів конфліктів. У цьому випадку можна говорити про психологічну
несумісність. Ось чому в даний час все більша
увага приділяється підбору і формуванню «злагоджених команд».
Існування перерахованих джерел, або причин
конфліктів збільшує ймовірність їх виникнення,
однак навіть при високій можливості конфлікту
сторони можуть не захотіти вступити в конфліктну взаємодію, оскільки іноді потенційні вигоди
від участі в конфлікті не варті витрат. Вступивши в конфлікт, як правило, кожна сторона робить все, щоб була прийнята її точка зору, досягнута її мета, і заважає іншій стороні робити
те ж саме, а тут вже необхідно ефективне управління взаємодією в конфлікті.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

У подальших номерах ви зможете ознайомитися з найбільш дієвими способами усунення
та вирішення конфліктів й підібрати з них той, який підійде для працівників
саме вашого підприємства
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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 зберігається середній заробіток за працівником,
якого викликають повісткою військкомату на військові навчальні збори?

Так, зберігається.
Відповідно до п. 7 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення
військовозобов’язаних та резервістів, грошової
виплати резервістам, затвердженої наказом
Міністерства оборони України (далі — Міноборони) від 12 березня 2007 р. № 80, за військовозобов’язаними, призваними на збори,
зберігається на весь період зборів, уключаю-

чи час проїзду до місця їх проведення і назад,
місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.
Відсутність працівника на роботі у зв’язку з
направленням на військові навчальні збори відмічається в табелі обліку робочого часу як «ІН»
(цифровий код 22) — інший невідпрацьований
час, передбачений законодавством.

Лікаря, який працює в бюджетній установі, направлено на курси підвищення
кваліфікації — чи потрібно зберігати за ним середню заробітну плату
і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, або ж тільки за основним?
Так, потрібно зберігати за обома місцями
роботи.
Відповідно до ч. 2 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 р.
№ 524, за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів
(установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації,
підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи
згідно із законодавством.
При роботі за сумісництвом з працівником
укладається окремий трудовий договір, який
юридично не пов’язаний з трудовим договором
за основним місцем роботи. Стороною трудового договору про роботу за сумісництвом на
стороні роботодавця (підприємства, установи,
організації) може бути як інший роботодавець
(зовнішнє сумісництво), так і той самий, з яким
працівник уклав трудовий договір про основну
роботу (внутрішнє сумісництво).

№ 24 (132), 15 грудня 2016

Працівникові, який працює за сумісництвом,
оплата праці визначається за фактично відпрацьований час, виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадового окладу,
надбавки та доплати до нього тощо).
Середня заробітна плата зберігається за медичними та фармацевтичними працівниками незалежно від того, за внутрішнім чи зовнішнім сумісництвом вони працюють і з якого місця роботи
(основного чи за сумісництвом) направляються для
підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки. Тобто це є державною гарантією медичним
та фармацевтичним працівникам, які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки.
Медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я за зовнішнім
сумісництвом, також можуть бути направлені до
закладів післядипломної освіти для підвищення
кваліфікації, підготовки і перепідготовки. У цьому випадку середня заробітна плата зберігається
за медичними працівниками і за основним місцем роботи, і за місцем роботи за сумісництвом.
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Працівник здав кров під час відпустки, а повернувшись, надав відповідну довідку.
Чи слід було (і якщо так, то на скільки днів) продовжити відпустку працівника?
Так, відпустку потрібно було продовжити
на два дні.
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня
1995 р. № 239/95-ВР (далі — Закон № 239) особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її
компоненти, зобов’язана не пізніше ніж за три
дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою адміністрацію за місцем роботи про свій намір пройти
таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти. Але зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати
кров або її компоненти, перебуває у відпустці,
відрядженні, або в разі, коли її кров терміново
необхідна для надання невідкладної медичної
допомоги хворому.

Відповідно до ст. 9 Закону № 239 в разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання
працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР поряд із
часом фактичної роботи до стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку, зараховується
також час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада)
і йому виплачувалася допомога по державному
соціальному страхуванню. Тобто час перебування працівника у відпустці прирівнюється до часу
фактичної роботи. Тому, у разі давання працівником крові у період щорічної відпустки її тривалість потрібно продовжити на два дні.

Чи має право адміністрація вищого навчального закладу І – ІІ рівня акредитації
зменшувати заробітну плату викладачам протягом навчального року
внаслідок зменшення їх педагогічного навантаження?
Ні, не має.
Умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема викладачів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102).
Так, відповідно до п. 63 Інструкції № 102, всі
питання щодо навчального навантаження вчителів, викладачів та інших педагогічних працівників вирішуються керівником навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом із
урахуванням конкретних умов, що склалися в закладі, та з дотриманням норм Кодексу законів
про працю України.
Згідно з п. 81 Інструкції № 102 у разі, якщо протягом навчального року навчальне наванта-
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ження педагогічного працівника зменшується з
незалежних від нього причин (зменшення контингенту студентів, зміни в навчальних планах,
злиття груп тощо), то до кінця навчального року
цьому викладачу має виплачуватися середня місячна заробітна плата, встановлена на початку
цього навчального року, за умови довантаження
іншою організаційно-педагогічною роботою. Це
може бути, наприклад, методична робота, організація та проведення нарад, конференцій тощо.
Якою саме організаційно-педагогічною роботою можете бути довантажений педагогічний
працівник, вирішує винятково керівник навчального закладу, враховуючи ряд умов, зокрема специфіку навчального закладу, але у будь-якому
разі довантаження має бути документально
оформлено (наказом, внесенням змін до навчальних планів тощо).
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Чи обов’язково усі потрібні зміни вносити до штатного розпису саме
до початку нового календарного року та чим можна обумовлювати
у наказі необхідність внесення таких змін?
Ні, не обов’язково — зміни можна вносити
будь-коли шляхом видання відповідного наказу, а підстави їхнього внесення слід обумовлювати у документі реальними потребами підприємства, внаслідок яких такі зміни і вносяться.
Штатний розпис затверджується, як правило,
до початку календарного року шляхом видання
наказу з основної діяльності. Перед затвердженням нового штатного розпису розглядають усі
зміни, що були внесені до штатного розпису за
попередній рік, і включають у новий штатний
розпис ті зміни, що залишаються чинними і в
наступному календарному році.
Водночас, роботодавець має право у будьякий час протягом року внести зміни до штатного розпису — кількість і періодичність змін до
штатного розпису протягом року законодавством не обмежується.
Причинами внесення таких змін найчастіше є:
— структурна перебудова підприємства (наприклад, створення нових або ліквідація наявних структурних підрозділів);

— зміни в організації виробництва і праці,
внаслідок чого змінюються розміри оплати праці, розряди, класи, назви професій, посад;
— потреба ввести додатково певні посади
(професії) чи, навпаки, вивести, виходячи з потреб виробництва, певну кількість штатних одиниць;
— виявлення невідповідності у штатному розписі назви посади (професії) Національному
класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».
Зверніть увагу, що будь-які зміни вносяться
винятково наказом по підприємству, але порядок внесення змін до штатного розпису залежить, насамперед, від характеру змін.
Так, у разі структурної перебудови, чи, наприклад, зміни розміру більшості посадових окладів, видається наказ про затвердження штатного розпису в новій редакції та скасування
чинного. В інших випадках доцільніше видати
наказ про внесення змін до штатного розпису
без його заміни.

Чи може особа, яка тимчасово проживає у Києві, стати там на облік
у центрі зайнятості, хоча зареєстрована в іншому місті?

Так, може.
Постановка осіб на облік (реєстрація) в центрі зайнятості регулюється Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (далі — Порядок № 198).
Згідно з п. 3 Порядку № 198, безробітні, які
звертаються за сприянням у працевлаштуванні, реєструються центром зайнятості незалежно від місця проживання чи перебування. Таким чином, для постановки на облік
(реєстрації) в центрі зайнятості не важливо, де
мешкає та чи зареєстрована особа.
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Під час реєстрації працівник центру зайнятості заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній
системі державної служби зайнятості картку, в
якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване
місце проживання чи перебування, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків), відомості про
останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду
діяльності, що підтверджено документально.
Форма персональної картки затверджена наказом Мінсоцполітики від 17 серпня 2015 р. № 848.
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С

Сомельє
 Короткий опис професії: Це працівник,
який відповідає за асортимент вин і міцних алкогольних напоїв в ресторані; їхню закупівлю,
зберігання і подавання клієнтам.
 Зміст роботи: Контроль наявності належного асортименту вин і міцних алкогольних напоїв у закладі ресторанного типу, спілкування з
клієнтом закладу, презентація йому вин і міцних алкогольних напоїв за принципами та традиціями гостинності, з урахуванням погоди,
часу доби, вибраних страв, настрою клієнта
(компанії клієнтів), зовнішності клієнтів. Доведення вина до потрібної температури, дегустація обраного клієнтом вина, виконання (за проханням) функцій тамади або ведучого бенкету.
 Повинен знати: Правила етикету, винну
карту закладу, порядок підготовки вина та міцних алкогольних напоїв до презентації, порядок
дегустації напоїв, всі особливості певного напою, його історію, технологічні подробиці виготовлення, основи психології, основи складського обліку.
 Професійно важливі особистісні якості:
Презентабельна зовнішність, розвинута координація рухів, уважність, відповідальність, відчуття смаку, комунікабельність, знання англійської
мови.
 Умови праці: У дорогих і престижних ресторанах (у т.ч. на морських пасажирських лайнерах).
 Кваліфікаційні вимоги: Спеціальні школи
сомельє, підвищення кваліфікації у відповідних
закладах.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 7 000 – 8 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 5123, у КП ця професія
належить до підкласу «Офіціанти та буфетники», а у Національному класифікаторі України
ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» (далі — КВЕД) — до класу 56.10
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«Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування».
 Споріднені професії: «Головний винороб»,
«Технік-технолог з бродильного виробництва та
виноробства», «Дегустатор вин», «Дегустатор
(рекламна діяльність)».

ТТеплотехнік
 Короткий опис професії: Це фахівець із
створення оптимального мікроклімату у виробничих приміщеннях промислових підприємств.
 Зміст роботи: Теплотехнік складає плани і
графіки технічної та виробничої експлуатації
систем теплопостачання, наладки, монтажу і ремонту теплотехнічного устаткування, проводить
його випробування, наладку і регулювання.
 Повинен знати: Теплотехнічні розрахунки
і документацію, креслення, відповідні державні
стандарти й норми, комп’ютерні програми.
 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, уважність, зосередженість, вимогливість.
 Умови праці: На будівельних об’єктах (забезпечення тепловодопостачання будівель), на
теплових станціях, в житлово-комунальному господарстві, у виробничих відділах підприємств (проектування і обслуговуванням котлів і котельних).
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст) або початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр),
підвищення кваліфікації на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 4 500 – 5 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 3115, ця професія у
КП належить до підкласу «Технічні фахівці-механіки», у КВЕД — до класу 35.30 «Постачання
пари, гарячої води та кондиційованого повітря».
 Споріднені професії: «Слюсар з обслуговування теплових мереж», «Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій», «Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів».
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Токар
 Короткий опис професії: Це робітник з оброблення різанням обертових заготовок або
обертового різального інструменту.
 Зміст роботи: Токарі виконують операції
з оброблення дерева, металу, пластмаси, органічного скла, смоли тощо. Праця токаря використовується практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, на транспорті,
у сфері обслуговування.
 Повинен знати: Конструкцію і правила перевірки на точність токарних верстатів різних
конструкцій; способи установки, кріплення, вивіряння деталей і методи визначення технологічної
послідовності їхньої обробки; влаштування та
правила теплообробки, заточування і доведення
всіх видів різального інструменту; способи досягнення встановленої точності та чистоти обробки;
правила визначення режимів різання за довідниками і паспортом верстата; уміти виконувати роботи за кресленнями (тому він має розумітися на
кресленнях, уміти їх «прочитати»), вибирати
оптимальний порядок обробки деталей, виробляти розрахунки, пов’язані з виконанням особливо складних токарних робіт.
 Професійно важливі особистісні якості:
Гострий зір, точний лінійний і об’ємний окомір,
добра зорово-моторна координація, технічне
мислення, просторова уява, стійкість уваги,
урівноваженість, упевненість і акуратність.
 Умови праці: У виробничих приміщеннях
(цехах та майстернях) промислових підприємств
та ремонтних сервісів.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта (кваліфікований робітник), підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 7 000 – 8 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП 8211, ця професія у КП
належить до підкласу 8211 «Верстатники»; у
КВЕД – до групи 25.6 «Оброблення металів та
нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів».
 Споріднені професії: «Фрезерувальник»,
«Шліфувальник».
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Ф
Фермер
 Короткий опис професії: Фермер (інша
назва — сількогосподарський робітник) — це
робітник, залучений до сільського господарства,
який займається вирощуванням тварин або рослин для поживних матеріалів (використання в
сирому вигляді), в тому числі землеробством і
вирощуванням худоби.
 Зміст роботи: Фермер визначає види і кількість урожаю, який буде вирощувати і худоби, яку
буде розводити, згідно з ринковими умовами, погодою, розміром і розташуванням ферми. Крім
того, він вибирає й купує зерно, добриво, сільськогосподарські машини для ферми, худобу, приймає
на себе відповідальність за продаж урожаю й тваринної продукції. У процесі своєї діяльності він
може наймати працівників, керувати ними, слідкувати за культивацією і збором врожаю різних культур (зерно, картопля, яблука тощо) й займається
обслуговуванням худоби (рогата худоба, вівця,
свиня, коні) та домашньої птиці. Фермер може виконувати різні функції працівників ферми, залежно від розміру й форми власності ферми, в тому
числі встановлювати і працювати на машинах, що
належать фермі.
 Повинен знати: Теорію й практику тваринництва, птахівництва, рослинництва, вирощування насіння, сільськогосподарську техніку й
устаткування, основи управління.
 Професійно важливі особистісні якості:
Рухливість, уважність, фізична сила і витривалість, швидка реакція, розвинений окомір,
відсутність хронічних захворювань хребта та
алергії.
 Умови праці: У сільській місцевості, на полях й тваринницьких фермах.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підготовка на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої
 Рівень заробітної плати: 9 000 – 10 000
грн на місяць.
 Кодування: Код КП — 6131, ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники сільського
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господарства, що займаються як землеробством,
так і тваринництвом», у КВЕД — до розділів 01
«Сільське господарство, мисливство та надання
пов’язаних із ними послуг» та 03 «Рибне господарство».
 Споріднені професії: «Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського
виробництва», «Робітник фермерського господарства».

Х
Художник
 Короткий опис професії: Художники — це
професіонали, які займаються відображенням
ідей, думок і почуттів найрізноманітнішими способами. Розрізняють такі види образотворчого
мистецтва: живопис, графіка, скульптура, кераміка, художнє скловироблення (склоробство),
художня обробка металів, дизайн текстилю, художні прикраси й ковальське мистецтво, кераміка, художня обробка шкіри, відео- і комп’ютерне,
рекламне мистецтво, фотомистецтво тощо.
 Зміст роботи: Це, окрім іншого, створення:
— образотворчих або абстрактних тривимірних або рельєфних форм;
— образотворчих або абстрактних малюнків
й картин;
— фото- і відеотворів, інсталяцій й так званих
performance;
— ескізів, змальовування людей і подій (часто
у формі карикатури);
— оформлювання та ілюстрування книг, журналів, плакатів, реклами тощо.
 Повинен знати: Історію мистецтв, відповідну термінологію, техніку й матеріали, вміти
робити ескізи й замальовки.
 Професійно важливі особистісні якості:
Художній смак, окомір, образне мислення.
 Умови праці: У театрах, рекламних фірмах,
фабриках, у дизайнерських бюро, спеціалізованих ательє, майстернях або може мати індивідуальні замовлення з ненормованим робочим
днем.
 Кваліфікаційні вимоги: Перший або другий рівень вищої освіти (бакалавр або магістр).
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 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: Заробітна плата
художника (за наймом) становить 7 200 – 7 700
грн на місяць.
 Кодування: Код КП — 2452.2, у КП ця професія належить до «Скульптори, художники та
модельєри», у КВЕД — до групи 90.00 «Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг».
 Споріднені професії: «Скульптор», «Реставратор художніх виробів та декоративних предметів».

Ш
Штукатур
 Короткий опис професії: Це кваліфікований
робітник на роботах із завершення будівництва.
 Зміст роботи: Штукатурні роботи сприяють
досягненню довговічності споруд і архітектурнодекоративної привабливості. Прикладами робіт
штукатура, серед іншого, є такі: виготовлення
розчину з сухих готових матеріалів і сумішей;
накладання розчину на поверхню, що підлягає
штукатурці; вирівнювання поверхонь; опорядження колон, балок, фасадів.
 Повинен знати: Види матеріалів, що застосовуються під час виробництва штукатурно-малярних робіт; найменування і призначення інструментів; способи приготування штукатурних і
фарбувальних сумішей, способи підготовки різних
поверхонь під оздоблювальні роботи.
 Професійно важливі особистісні якості:
Фізична витривалість, рухливість, розвинутий
вестибулярний апарат.
 Умови праці: Як усередині приміщень, так
і зовні, досить часто на висоті.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації на виробництві.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 5 500 – 6 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 7133, у КП ця професія
належить до підкласу «Штукатури», у КВЕД — до
класу 43.31 «Штукатурні роботи».
 Споріднені професії: «Маляр».
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ЗМІСТ ЗА 2016 РІК

Матеріали, опубліковані в газеті «Консультант Кадровика» у 2016 році
Що день прийдешній нам готує?
№№ 1, 3 – 9 – 10, 12 – 16, 18 – 20,
23 – 24
Трудові правовідносини
Колективні договори:
від розроблення до укладання
Олексій Кузьменков, № 1 (109)
Правила внутрішнього
трудового розпорядку
Любов Гущіна, № 1 (109)
Перенесення робочих днів
та праця у свята
Анжеліка Домбругова, № 2 (110)
Працюємо у відпустці:
оформлення та умови
Ігор Татарінов, № 3 (111)
Зміна керівника чи бухгалтера:
кого, коли та як інформувати
Дмитро Кучерак, № 4 (112)
Профспілки на підприємстві:
створення та діяльність
Ігор Татарінов, № 5 (113)
Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Ігор Татарінов, № 6 (114)
Документи при прийнятті
на роботу та виявлення їх підробки
Олександр Клименко, № 7 (115)
Трудові книжки у підприємців
Дмитро Кучерак, № 8 (116)
Міжнародно-правове
регулювання праці:
все, що цікаво вітчизняному
кадровику
Ігор Татарінов, № 9 (117) –
№ 10 (118)
Варіанти оформлення
на «декретну» посаду
Анжеліка Домбругова, № 11 (119)
Режим праці та відпочинку:
про що варто знати кадровику
Олександр Клименко, № 12 (120)
Щорічна основна відпустка:
тривалість і порядок надання
Степан Крамаренко, № 13 (121)
Щорічні додаткові відпустки:
види та умови отримання
Ольга Станкевич, № 13 (121)
Вихідна допомога при звільненні
Ігор Татарінов, № 14 (122)
Відповідальність за порушення
законодавства про працю
Ігор Татарінов, № 15 (123)

Переведення на легшу роботу:
підстави та можливі наслідки для
роботодавця
Ярослава Паньків, № 16 (124)
Проблемні питання
в кадровій роботі
Дмитро Кучерак, №№ 17 (125) –
18 (126)
Складання наказів на підприємстві:
про що варто знати кадровику
Олександр Гончар, № 19 (127)
Праця інвалідів
Ярослава Паньків, № 20 (128)
«Дрібниці», які треба знати
кадровику
Дмитро Кучерак, № 21 (129)
Суміщення та сумісництво:
розглядаємо деталі
Ігор Татарінов, № 22 (130)
Кадрові головоломки:
складне — в простому
Дмитро Кучерак, № 23 (131)
Зміна підстав звільнення:
огляд судових рішень
Ярослава Паньків, № 24 (132)
Кадрове діловодство
Складаємо Положення
про структурний підрозділ
Олександр Клименко, № 1 (109)
Посадова інструкція:
структура та внесення змін
Ігор Татарінов, № 1 (109)
Звітність відділу кадрів
у лютому 2016
Ірина Примак, № 2 (110)
Типові помилки у кадровій роботі
Олександр Клименко, № 2 (110)
Типові помилки під час прийняття
працівників на роботу
Олександр Клименко, № 3 (111)
Типові помилки кадровика у поточній роботі з працівниками
Олександр Клименко, № 4 (112)
Норматив робочих місць
для працевлаштування інвалідів
Ірина Примак, № 4 (112)
Типові помилки кадровика під час
звільнення працівників
Олександр Клименко, № 5 (113)
Записки у роботі кадровика:
доповідні, службові, пояснювальні
Олександр Клименко, № 6 (114)
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Освіта працівника:
рівні та документи
Віктор Міллер, № 7 (115)
Стан здоров’я при прийнятті
на роботу: які документи потрібні
Любов Гущіна, № 7 (115)
Повідомлення про прийняття
працівника на роботу:
способи, строки, відповідальність
Ярослава Паньків, № 8 (116)
Строки зберігання документів
з кадрових питань
Ярослава Паньків, № 9 (117) –
№ 10 (118)
Підготовка до наради:
про що варто знати кадровикам
Олександр Клименко, № 9 (117) –
10 (118)
Некадрові накази в роботі
кадровика
Ярослава Паньків, № 11 (119)
Проведення наради і складання
протоколу
Олександр Клименко, № 11 (119)
Деякі особливості ведення обліку
використання робочого часу
Ігор Татарінов, № 12 (120)
Поділ, перенесення
та відкликання з відпустки
Вікторія Галкіна, № 13 (121)
Відпустка з наступним звільненням
Ірина Мазур, № 13 (121)
Розпорядчі документи з кадрових
питань
Ярослава Паньків, № 14 (122)
Робочий час: правильно
визначаємо і класифікуємо
Олександр Клименко, № 15 (123)
Вимірювання робочого часу
Олександр Клименко, № 16 (124)
Нормування праці на підприємстві:
про що варто знати кадровикам
Олександр Клименко, № 17 (125)
Робочі місця працівників:
їх визначення, класифікація, облік
Олександр Клименко, № 18 (126)
Можливі помилки
при складанні наказів
Любов Гущіна, № 19 (127)
Кадрові питання щодо працівників
у зоні АТО
Олександр Носіков, № 20 (128)
Акти у роботі кадровика:

види та правила складання
Олександр Клименко, № 24 (132)
Оплата праці
Оформлюємо підвищення
заробітної плати
Віктор Міллер, № 1 (109)
Звільнення в останній день відпустки: особливості розрахунків
Наталія Лотуга, № 5 (113)
Грошова компенсація
за невикористані відпустки
Олексій Нінько, № 13 (121)
Кадрова служба і бухгалтерія:
«протистояння» триває
Дмитро Кучерак, № 14 (122)
Кадровик це має знати,
щоб усе контролювати
Дмитро Кучерак, № 16 (124)
Винагорода за працю:
якою вона може бути
Олександр Клименко, № 20 (128)
Форми і системи заробітної плати
в Україні: основні види та вимоги
законодавства
Олександр Клименко, № 21 (129)
Надбавки, доплати й тарифні коефіцієнти
Олександр Клименко, № 22 (130)
Преміальна система
на підприємстві
Олександр Клименко, № 23 (131)
Професійна класифікація
Від малої до середньої фірми:
структурні одиниці та організаційні
процеси
Сергій Кравцов, № 2 (110)
Обираємо назви посад: правила
Класифікатора професій
Олександр Носіков, № 3 (111)
Працівник з дипломом бакалавра:
хто він?
Сергій Кравцов, № 3 (111)
Якщо менеджер з мітлою —
кадровик не зна спокою!
Олександр Носіков, № 4 (112)
Якщо «професіонал» —
це посада
Олександр Носіков, № 5 (113)
Про структуру підприємства: від
середнього до великого бізнесу
Сергій Кравцов, № 6 (114)
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Відповідність назв Класифікатору
професій
Олексій Кузьменков, № 7 (115)
Зміна № 4 до Класифікатора
професій: чергові новації
Олександр Носіков, № 8 (116)
«Фахівець» за наказом
Олександр Носіков, № 9 (117) –
№ 10 (118)
Посади керівників вищої ланки
управління
Сергій Кравцов, № 11 (119)
Кадри, що забезпечують
інформаційну безпеку
Олександр Носіков, № 12 (120)
Класифікація професій у
зарубіжних країнах: про що варто
знати українським кадровикам
Олександр Клименко, № 14 (122)
Кваліфікаційні характеристики
та проект Трудового кодексу:
що зміниться?
Сергій Кравцов, № 15 (123)
Зміна № 5 до Класифікатора професій: легалізовано нові професії
ІT-працівників, лікарів, поліцейських
Олександр Носіков, № 17 (125)
Працівники у школах:
керівники та вчителі
Сергій Кравцов, № 17 (125)
Школа та її працівники: господарський і допоміжний персонал
Сергій Кравцов, № 18 (126)
Потрібні накази у випадку
змін до Класифікатора професій
Олександр Клименко, № 19 (127)
Працівники житлово-комунального
господарства
Сергій Кравцов, № 21 (129)
Кадрове забезпечення діяльності
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
Віктор Міллер, № 22 (130)
Персонал у банках: «рецепти»
зберігання та оновлення
Олександр Носіков, № 23 (131)
Робітники з електрифікації: добираємо правильні назви професій
Сергій Кравцов, № 24 (132)
Управління персоналом
«Темпераментний» персонал: хто з
якою роботою краще впорається?
Олександр Носіков, № 2 (110)
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Застосування аутсорсингу
та аутстаффінгу
Ігор Татарінов, № 4 (112)
Ефективне делегування
повноважень
Андрій Бутусевич, № 8 (116)
Небезпека професійного
вигорання
Андрій Бутусевич, № 9 (117) –
№ 10 (118)
Як утримати працівника в період
фінансової кризи
Андрій Бутусевич, № 11 (119)
Лояльність і відданість
співробітників
Андрій Бутусевич, № 12 (120)
Демотивація персоналу
Андрій Бутусевич, № 14 (122)
Дистанційне навчання: переваги
перед традиційними формами
Андрій Бутусевич, № 15 (123)
Крадіжки серед персоналу: виявлення та профілактика
Андрій Бутусевич, № 16 (124)
Призначення керівником:
як знайти компроміс з підлеглими
Андрій Бутусевич, № 17 (125)
Як знайти секретаря
Андрій Бутусевич, № 18 (126)
Пошук і мотивація IT-персоналу
Андрій Бутусевич, № 20 (128)
Як знайти маркетолога та що
від нього очікувати
Андрій Бутусевич, № 21 (129)
Оцінка персоналу:
етапи впровадження
та визнані методи
Андрій Бутусевич, № 22 (130)
Адаптація HR-менеджера
на новій роботі
Андрій Бутусевич, № 23 (131)
Конфлікт на підприємстві:
причини виникнення та види
Андрій Бутусевич, № 24 (132)
Соціальний захист
Документи про пільги
та переваги у сфері праці
Олександр Гончар, № 7 (115)
Соціальна додаткова відпустка
«на дітей»
Карина Недашківська, № 13 (121)
Розпорядчі документи
з соціальних питань
Віктор Міллер, № 19 (127)

Охорона праці
Перевірка знань з охорони праці
перед допуском до роботи
Олександр Клименко, № 8 (116)
Накази, пов’язані з охороною
праці на підприємстві
(у зразках документів)
Олексій Кузьменков, № 19 (127)

№ 6 (114)
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України «Про внесення
змін до Положення про порядок
проведення атестації лікарів»
від 2 жовтня 2015 р. № 650
№ 8 (116)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби»
від 25 березня 2016 р. № 246

Діловий етикет
Усе про візитні картки:
їхнє призначення, види,
виготовлення
Любов Гущіна, № 6 (114)
Правила ділового мовлення
№№ 5 – 6, 9 – 10, 15, 18, 19
Словник професій в описах
№№ 2 – 4, 8 – 11, 17, 23, 24
Зворотний зв’язок
№№ 1 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 24
Календар кадровика
№№ 1 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 24
Обідня перерва
№№ 3, 4, 18
Нормативно-правові акти
№№ 2 (110) – 4 (112)
Закон України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII
№ 5 (113)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Правил етичної поведінки
державних службовців»
від 11 лютого 2016 р. № 65
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку накладення штрафів
за порушення законодавства
про працю та зайнятість
населення» від 17 липня 2013 р.
№ 509 (в редакції від 3 лютого
2016 р.) Наказ Міністерства
юстиції України «Про затвердження
Порядку державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань, що не мають
статусу юридичної особи»
від 9 лютого 2016 р. № 359/5

№ 9 (117) – № 10 (118)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям» від 6 квітня 2016 р. № 289
Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання оплати
праці державних службовців у
2016 році» від 6 квітня 2016 р.
№ 292 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
критеріїв визначення переліку
посад працівників державних
органів, які виконують функції
з обслуговування» від 6 квітня
2016 р. № 271 Постанова Кабінету
Міністрів України «Про умови
оплати праці працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування, у 2016 році»
від 6 квітня 2016 р. № 268
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Типового
положення про службу управління
персоналом державного органу»
від 3 березня 2016 р. № 47
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Типових
правил внутрішнього службового
розпорядку» від 3 березня 2016 р.
№ 50
№ 11 (119)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку обчислення стажу державної служби» від 25 березня
2016 р. № 229
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Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» від 6 квітня 2016 р. № 270
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки»
від 25 березня 2016 р. № 230
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця
у зв’язку з його відкликанням із
щорічної основної або додаткової
відпустки» від 25 березня 2016 р.
№ 231
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Порядку стажування державних службовців»
від 3 березня 2016 р. № 48

№ 14 (122)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку проведення службового
розслідування Національним
агентством з питань державної
служби або його територіальними
органами стосовно керівника
державної служби в державному
органі чи державного службовця
вищого органу» від 24 червня
2016 р. № 393
№ 15 (123)
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Порядку
визначення спеціальних вимог до
осіб, які претендують на зайняття
посад державної служби категорій
«Б» і «В» від 6 квітня 2016 р. № 72
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Порядку
оформлення та направлення
(вручення) вимоги про скасування
рішень державних органів та їх
посадових осіб з питань державної
служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну
службу, про усунення порушень
прав державного службовця або
про скасування результатів
конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби»

від 25 травня 2016 р. № 110
Наказ Національного агентство
України з питань державної служби
та Міністерства охорони здоров’я
України «Про порядок надання
медичного висновку у зв’язку
з неможливістю виконання
державним службовцем
службових обов’язків за станом
здоров’я» від 13 квітня 2016 р.
№ 80/352
№ 16 (124)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Типових вимог до осіб, які
претендують на зайняття посад
державної служби категорії «А»
від 22 липня 2016 р. № 448
Наказ Міністерства соціальної
політики України «Про
затвердження Типового положення
про преміювання державних
службовців органів державної
влади, інших державних органів,
їхніх апаратів (секретаріатів)»
від 13 червня 2016 р. № 646
Роз’яснення Національного
агентства України з питань
державної служби «Щодо
зарахування до стажу державної
служби періодів роботи на посадах, віднесених до посад службовців» від 26 липня 2016 р. № 15-р/з
Лист Державної судової адміністрації України «Про надання
роз’яснення (щодо штатного
розпису державної установи,
нарахування заробітної плати
працівникам та суддівської
винагороди)» від 13 липня 2016 р.
№ 12-5013/16

№№ 17 (125) – 18 (126), №№ 20
(128) – 22 (130)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових
умовах» від 24 червня 2016 р.
№ 461
№ 23 (131) – № 24 (132)
Наказ Міністерства соціальної
політики України «Про
затвердження Державного
стандарту соціальної послуги
соціального супроводу при
працевлаштуванні та на робочому
місці» від 21 вересня 2016 р.
№ 1044
№ 24 (132)
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України «Про внесення
змін до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій
працівників. Випуск 78 «Охорона
здоров’я» від 7 листопада 2016 р.
№ 1171
Лист Міністерства соціальної
політики України «Щодо
тимчасового виконання обов’язків
відсутнього працівника» від
17 жовтня 2016 р. № 376/06/186-16
Тематичні номери
№ 1 (109) Локальні акти
підприємств
№ 7 (115) Документи працівника
№ 13 (121) Щорічні відпустки
№ 19 (127) Накази на підприємствах

РЕКЛАМА

№ 12 (120)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Питання присвоєння
рангів державних службовців та
співвідношення між рангами
державних службовців і рангами
посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями,
дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»
від 20 квітня 2016 р. № 306
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про умови оплати праці
окремих керівних працівників
державних органів, на яких не
поширюється дія Закону
України «Про державну службу»
від 20 квітня 2016 р. № 304

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про умови оплати праці
працівників патронатних служб в
державних органах» від 5 травня
2016 р. № 323

№ 24 (132), 15 грудня 2016
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Грудень-2016

Важливі дати грудня

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

Січень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(1 — Новий рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в
які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159
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 2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2016 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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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «ДРУКАРНЯ 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.

