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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Триває процес доопрацювання
проекту Трудового кодексу
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення 21 січня 2016 р. відбулося засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового
кодексу України (далі — ТК), на якому завершився розгляд
поправок народних депутатів до статей 56 – 58 глави 1
«Трудові відносини і трудовий договір» та до ст. 59 глави 2
«Трудові відносини на визначений строк» Книги другої ТК.
Під час засідання робочої групи відбулася дискусія навколо статей, що стосуються особливостей регулювання
трудових відносин деяких категорій працівників. Так, встановлено, що відносини членів виробничих кооперативів
та фермерських господарств регулюються трудовим законодавством у випадках, якщо це передбачено їх статутом або іншими внутрішніми документами.
Також робочою групою врегульовано норми щодо трудових відносин іноземців і осіб без громадянства, які працюють в Україні, та громадян України, які працюють в Україні за трудовими договорами з іноземними роботодавцями.
Нагадаємо, що під час попереднього засідання робочої
групи було розглянуто пропозицію групи депутатів щодо виключення зі ст. 51 ТК норми щодо обов’язкового надання

трудової книжки під час прийняття на роботу. Проте члени
робочої групи зазначили, що у трудовій книжці міститься
інформація про трудову практику працівника та його кваліфікаційне зростання, а також про наявність роботи у важких, шкідливих та небезпечних умовах, що в результаті має
значення для наступного призначення пенсії. За результатами обговорення зазначена пропозиція була відхилена,
оскільки без запровадження державного електронного
реєстру даних про кожного працівника, якого зараз ще
немає, вилучення трудових книжок може призвести до
порушення прав працівників.
Загалом, у минулому році робочою групою вже пройдено
Книгу першу ТК «Загальні положення».
Зауважимо, що відповідно до орієнтованого графіка проведення засідань робочої групи, оприлюдненого на сайті
Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, 21 січня поточного року робоча група
вже мала повністю завершити доопрацювання ТК (а він
складається з дев’яти Книг) й провести заключне засідання.
Тож, коли ТК буде повністю підготовлений до другого читання, залишається лише здогадуватися.

Держстат затвердив нову форму Звіту № 9-ДС
Державна служба статистики України наказом від
13 січня 2016 р. № 3 затвердила нову форму державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт
про кількісний та якісний склад державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування».
Ця форма вводиться в дію, починаючи зі звіту за 2015 рік.
Утім, нова форма звіту суттєво не відрізняється від попередньої: внесено зміни лише до рядка 15 розділу ІІІ «Рух
кадрів у 20__ році» (у зв’язку з втратою чинності Закону

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від
7 квітня 2011 р. № 3206-VI та набранням чинності Закону
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VII).
Нагадаємо, що Звіт № 9-ДС мають подати територіальному органу Держстату не пізніше 7 лютого установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів
України «Про державну службу» та «Про службу в органах
місцевого самоврядування».

Почалася фактична реорганізація
Фондів соцстрахування
Міністерство соціальної політики повідомило, що
31 грудня 2015 року Фонд соціального страхування України був зареєстрований як юридична особа за адресою:
м. Київ, вул. Боричів Тік, 28 — відповідний запис внесено
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.
Виконавчі ж дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захво-
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рювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності видали накази про припинення своєї
діяльності і затвердили склади комісій з реорганізації. Але
до завершення процедури реорганізації виконавчі дирекції
зазначених Фондів, їх робочі органи й структурні одиниці
виконуватимуть усі функції із виплати матеріального забезпечення, страхових виплат і надання соціальних послуг,
визначених законодавством.
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Працюємо у відпустці:
оформлення та умови
У Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 року зафіксовано право
кожної людини на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження
робочого дня та оплачувану періодичну відпустку. Крім того, статтею 45 Конституції
України так само гарантується кожному працюючому право на відпочинок. Однак,
законодавство про працю не дає чіткого визначення часу відпочинку. У трудовому
праві під поняттям «час відпочинку» мається на увазі час, протягом якого працівник
вільний від виконання трудових обов’язків і вправі використовувати його на свій
розсуд. Тобто відпустка надається з тією метою, щоб відновити розтрачені за час
роботи фізичні та моральні сили. У період відпустки працівник, як правило, відпочиває, оздоровлюється та вирішує особисті питання — тобто проводить час на
власний розсуд і за своїми можливостями. Водночас, за потреби та наявності такого бажання працівник може використати відпустку й для роботи — якщо додатковий заробіток для нього важливіше повноцінного відпочинку. Отже, наразі з’ясуємо,
за яких умов можна працювати під час відпусток та як правильно оформити таке
залучення.

Право на відпустку
Що ж розуміти під терміном «відпустка»? Зазвичай, мається на увазі час відпочинку, який
обчислюється в календарних днях і надається
працівникам зі збереженням місця роботи та
заробітної плати. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) право на
відпустки мають всі громадяни України, які
перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями (далі —
підприємство) будь-якої форми власності,
виду діяльності та галузевої належності, а також
працюють за трудовим договором у фізичної
особи. Нарівні з українцями право на відпустки
мають також іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні. Означене право
мають усі працівники — і ті, які уклали безстрокові трудові договори, і трудові договори
на визначений строк чи на час виконання певної роботи, і сезонні та тимчасові працівники,
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і сумісники, і працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу.
Право на відпустку забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості
із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках,
передбачених Законом № 504, і забороною заміни відпустки компенсацією, крім випадків,
передбачених ст. 24 цього Закону.
Відповідно до ст. 4 Закону № 504 передбачені наступні види відпусток:
щорічні:
— основна відпустка;
— додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці ;
— додаткова відпустка за особливий характер
праці;
— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
творча відпустка;
5
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відпустка для підготовки та участі у
змаганнях;
соціальні:
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
— додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
відпустка без збереження заробітної
плати.
Окрім цього, в рамках чинного трудового законодавства, колективним договором, угодою
та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.
Згідно зі ст. 23 Закону № 504 витрати, пов’язані з оплатою відпусток, передбачених вказаними вище статтями цього Закону, здійснюються
за рахунок коштів підприємств, призначених на
оплату праці. Тобто працівник має отримати за
дні відпустки гарантовану заробітну плату, розмір якої на період відпустки визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 8 лютого
1995 р. № 100.
STOP

ЗАБОРОНЕНО: ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль,
а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18-ти років та працівникам, які мають
право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі
шкідливими і важкими умовами або з особливим
характером праці (ч. 5 ст. 11 Закону № 504).
Зазначимо, що право на відпустку забезпечується у т. ч. забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, перелічених у ст. 24 Закону № 504, — отже, за загальним
правилом, можливість відмови працівника від
відпустки, замінюючи її компенсацією, не допускається. Отже, якщо працівникові належним
чином оформлено чергову щорічну відпустку,
він отримав відповідну суму відпускних, але
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продовжує виконувати в цей період свої посадові обов’язки, то це можна трактувати наступним
чином. Працівник вже отримав компенсацію за
невикористану відпустку і також отримає заробітну плату за роботу в період відпустки, що є
порушенням трудового законодавства.
Щорічна основна відпустка надається працівникам, крім іншого, для відновлення працездатності тривалістю не менше 24 календарних днів
за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору. Святкові і
неробочі дні (ст. 73 Кодексу законів про працю
України, далі — КЗпП) не враховуються при визначенні тривалості цієї відпустки. Іншими словами, працівник за кожен відпрацьований місяць
поточного року отримує гарантоване право на
два календарні дні відпустки в майбутньому, а у
підприємства виникають зобов’язання тоді ж
оплатити працівникові ці дні. При невикористанні
працівником належної йому відпустки підприємство зобов’язане виплатити йому відповідну компенсацію. Окремим категоріям працівників,
зазначеним у ст. 6 Закону № 504, надається щорічна основна відпустка більшої тривалості. Так,
промислово виробничому персоналу вугільної,
сланцевої, металургійної, електроенергетичної
промисловості, а також зайнятому на відкритих
гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт,
розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельномонтажних роботах у шахтному будівництві, на
транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьовані роки на два календарних
дні, але не більше 28 календарних днів. Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах
та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 м
і нижче, надається щорічна основна відпустка
тривалістю 28 календарних днів незалежно від
стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках
глибиною до 150 м — 24 календарних дні із збільшенням на чотири календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві два роки і більше.
Окрім цього, працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних
заповідників, національних парків, що мають
лісові площі, лісомисливських господарств,
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постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також
лісництв надається щорічна основна відпустка
тривалістю 28 календарних днів (за Списком
робіт, професій і посад працівників лісової
промисловості, затвердженим постановою
КМУ від 9 червня 1997 р. № 570). Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим
працівникам гірничорятувальних частин —
24 календарних дні із збільшенням за кожні
два відпрацьовані роки на два календарних
дні, але не більше 28 календарних днів.
Неповнолітнім особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю
31 календарний день. При наданні працівникові
відпустки на рік, коли йому виповнюється 18 років, тривалість його визначається залежно від
відпрацьованого ним часу: за рік, коли він був
неповнолітнім, з розрахунку 31 календарний
день за робочий рік, а після досягнення повноліття — залежно від тривалості відпустки, встановленої для працівників відповідної професії.
Слід звернути увагу, що постановою КМУ від
14 квітня 1997 р. № 346 затверджено 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 науковцям. У цьому
Порядку передбачено, зокрема, що зазначені
працівники використовують щорічну основну
відпустку повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки
в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. У вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах
освіти ректор, директор, директор філії, проректор, декан факультету мають право на відпустку
тривалістю 28 календарних днів, якщо не виконують педагогічне навантаження в цьому навчальному закладі, а за умови виконання не
менше 1/3 річної норми навчального навантаження мають право на відпустку тривалістю
56 календарних днів.
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Окрім цього, інвалідам I і II груп надається
щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів незалежно від того, є інвалідність
наслідком виробничої травми, професійного захворювання або загального захворювання. Сезонним і тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними
часу. Список сезонних робіт затверджено постановою КМУ від 28 березня 1997 р. № 278.
Час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку так само достатньо
часто працівники (як правило, жінки-працівниці)
використовують в якості можливості заробити.
Законом № 504 передбачені, як зазначено вище,
певні види соціальних відпусток. За бажанням
жінки, після закінчення відпустки по вагітності та
пологах їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо
дитина потребує домашнього догляду, жінці надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку. За рахунок власних коштів
підприємства можуть надавати жінкам частково
оплачувану відпустку та відпустку без збереження
заробітної плати по догляду за дитиною більшої
тривалості. Зауважимо, що відпустки для догляду
за дитиною можуть бути використані повністю
або частинами також батьком дитини, бабусею,
дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила
чи взяла під опіку дитину. У період перебування у
відпустці по догляду за дитиною жінка або особа,
яка здійснює такий догляд, може працювати на
умовах неповного робочого часу або вдома.
Наведені правові норми є достатньо змістовними, однак виникає головне запитання: яким
же чином працівник може працювати під час
відпустки, щоб не входити у суперечність із нормами законодавства, та на яких умовах? Зазначимо, що законодавством не забороняється
працювати під час перебування у будь-якій відпустці: щорічній основній чи додатковій, соціальній, навчальній, творчій, спортивній тощо.
Але, зрозуміло, що працівник, перебуваючи у
тому чи іншому виді відпустки, повинен мати
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можливість і час працювати. Як свідчить практика, найчастіше трапляється, що працівники
бажають працювати під час щорічної основної
відпустки, а також у період догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (на умовах
неповного робочого дня). Тому розглянемо у
цьому контексті означені види відпусток.

Укладення цивільного договору
Найпростішим варіантом для праці під час
відпустки буде укладення цивільно-правового
договору на виконання робіт або надання послуг. Чинним законодавством не заборонено
укладати договори цивільно-правового характеру між підприємством і працівниками на виконання робіт або надання послуг у вільний від
виконання основної роботи за трудовим договором час. Цивільно-правовий договір є угодою
двох або більше осіб по встановленню, зміни
або припинення цивільних прав та обов’язків.
На практиці найчастіше застосовують два види
договорів, передбачених Цивільним кодексом
України (далі — ЦК): договір підряду та договір
про надання послуг. Відносини, що виникають з
укладенням договору підряду, регулюються
нормами глави 61 ЦК. Так, відповідно до ст. 837
ЦК, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти
та оплатити виконану роботу.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 6 серпня 2004 р. № 18-429
зазначено, що підприємство-роботодавець
може укласти зі своїм працівником, який перебуває в черговій відпустці, договір підряду
на час відпустки для виконання останнім певних робіт. Там же зазначено, що оплата виконаних робіт (послуг) за цивільно-правовим договором проводиться, як правило, після оформлення
акта приймання-передачi робіт (послуг), а щодо
оформлення таких відносин роз’яснено, що при
укладанні договору підряду громадянин не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на
певну посаду i не вносить запис до трудової
книжки.
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Предметом цивільного договору на час відпустки працівника можуть бути й інформаційно-консультативні або інші послуги. Виконання
послуг також підтверджуватиметься актом
приймання-передачі виконаних послуг, на підставі якого і здійснюватиметься оплата.

Строковий трудовий договір
Окрім укладення цивільного договору, можна
оформити на час відпустки працівника й строковий трудовий договір. Нагадаємо, що строковий
трудовий договір — це угода між працівником і
роботодавцем, робота за якою обумовлена певним строком, і за якою працівник зобов’язується
виконувати роботу, визначену цією угодою, з
підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір із таким працівником може
бути укладеним згідно зі ст. 23 КЗпП: на невизначений термін; на визначений строк, що встановлюється за погодженням сторін; на час виконання певної роботи. Загальний порядок
укладення трудового договору визначено у ст. 24
КЗпП. Слід звернути увагу на уточнення Пленуму Верховного Суду України, який, намагаючись визначити єдиний підхід до укладення трудового договору, в постанові «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначив, що договір вважається
укладеним, якщо видано наказ про призначення
або працівник фактично допущений до роботи.
Відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір може бути укладений лише у випадку, якщо трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Від редакції.
Оформлюючи роботу за строковим трудовим договір з працівником на час його відпустки зверніть увагу, що така робота може здійснюватися винятково за
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сумісництвом (хоч зовнішнім, хоч внутрішнім) — адже
основне місце роботи у працівника вже є, незважаючи на
те, що наразі він і перебуває у відпустці. Крім того, за угодою між працівником та роботодавцем, можна встановити
працівникові й неповний робочий день — адже незважаючи на те, що у період відпустки працівник може працювати за звичайним графіком робочого часу (тобто повний робочий день), оскільки весь період відпустки він
вільний від виконання обов’язків за основним місцем роботи, проте цілком можливо, що працівник все ж таки вирішить залишити собі хоч якийсь час на відпочинок і працювати на умовах неповного робочого дня та/або тижня.
Перед тим, як дозволити такому працівникові
роботу під час його відпустки, слід затребувати у
нього заяву про прийняття на роботу з обов’язковою фіксацією того факту, що він просить
прийняти його на роботу на певний строк. У наказі про прийняття на роботу теж має бути зазначено, що особу прийнято за строковим трудовим
договором, а також визначено термін, протягом
якого триватиме трудовий договір. Строковий
трудовий договір може укладатися на будь-який
термін, визначений за погодженням сторін —
у цьому питанні законодавство не встановлює
обмежень, тож тривалість строкового трудового
договору може зайняти як весь час, який працівник перебуває у відпустці, так і його частину.
Зверніть увагу, що відповідно до ст. 10 Закону
№ 504, до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи в перший рік на підприєм-
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стві сумісникові, за його бажанням, надається
щорічна відпустка повної тривалості одночасно
з відпусткою за основним місцем роботи. А це
означає, що ніхто не може зобов’язати сумісника до одночасної відпустки, оскільки це відбувається лише за його бажанням. І працівник має
право піти у відпустку тільки за основним місцем роботи, продовжуючи працювати за сумісництвом. Або навпаки, може взяти щорічну відпустку на роботі за сумісництвом незалежно від
часу надання відпустки за основним місцем праці. У цьому разі отримання за один і той самий
період відпускних і заробітної плати не повинно
вважатися порушенням законодавства.
Таким чином, працівник, зайнятий на основному місці роботи, під час своєї щорічної відпустки може працювати за сумісництвом як на
тому ж, так і на іншому підприємстві. Але для
цього йому необхідно написати заяву про прийняття на роботу за сумісництвом за строковим
трудовим договором (Зразок 1).
Після того, як заява працівника буде схвалена
уповноваженою особою, відділом кадрів готується і видається відповідний наказ про прийняття погодженого кандидата на роботу із наведенням основних умов виконуваної у майбутньому роботи (Зразок 2). У ньому слід обов’язково
вказати строк, на який приймається працівник,
майбутню посаду з зазначенням сумісництва, а за
потреби — й умову про роботу в режимі неповного робочого часу.
Зразок 1
Директору ТОВ «Сервіс-плюс»
Сафоненку Івану Васильовичу
Сахна Петра Володимировича
(паспорт серія АВ № 123456,
виданий Дніпровським РВ УВС
м. Києва 23.09.2002 р.), адреса:
м. Київ, вул. Костянтинівська, 32

Заява
Прошу прийняти мене на роботу за сумісництвом майстром виробничої дільниці № 1 за
строковим трудовим договором з 1 по 24 лютого 2016 року на умовах неповного робочого
тижня (з режимом роботи з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
29.01.2016 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС-ПЛЮС»
НАКАЗ
29.01.2016 р.

м. Київ

№ 65-п

Про прийняття
на роботу
ПРИЙНЯТИ:
САХНА Петра Володимировича на роботу за сумісництвом майстром виробничої дільниці № 1 за строковим трудовим договором з 1 по 24 лютого 2016 року на умовах неповного
робочого тижня (з режимом роботи з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00), з оплатою праці
пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу згідно зі штатним розписом у розмірі 2 500 грн.
Підстава: заява Сахна П. В. від 29.01.2016 р..
Директор

Сафоненко

Під час відпустки
для догляду за дитиною
Дещо подібна ситуація, коли мова йде про роботу на умовах неповного робочого часу під час
відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного (шестирічного) віку. За бажанням жінки (або особи, яка здійснює такий догляд
за дитиною), в період її перебування у відпустці
для догляду за дитиною вона може працювати
на умовах неповного робочого часу або вдома.
При цьому законодавством не визначено, де
саме жінка або інша особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, має право працювати на
умовах неповного робочого часу, — на підприємстві, з яким вона перебуває у трудових відносинах і на якому їй надано відпустку для догляду
за дитиною, чи на іншому підприємстві (тобто
можна працювати в режимі неповного робочого часу як на «своєму» підприємстві, так і на іншому).
Якщо жінка виходить на роботу на умовах неповного робочого часу на інше підприємство, то
з нею має укладатися трудовий договір про роботу за сумісництвом. Для цього вона повинна
звернутися з заявою про прийняття на роботу з
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сумісництвом на умовах неповного робочого
часу до роботодавця, на підставі якої і буде видано відповідний наказ.
Водночас, не буде сумісництвом робота на
умовах неповного робочого часу за основним
місцем роботи на посаді, за якою жінка працювала до відпустки для догляду за дитиною і яка
зберігається за нею на період перебування в такій відпустці. Тобто укладення окремого трудового договору за сумісництвом в цьому випадку
законодавством не передбачено, — жінка просто приступає до виконання обов’язків на умовах неповного робочого часу в період відпустки
для догляду за дитиною (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня
2008 р. № 149/13/116-08).

Обмеження для держслужбовців
Що ж стосується роботи державних службовців, то тут встановлено низку обмежень. Так,
згідно з п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII
державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,
наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики
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із спорту) або підприємницькою діяльністю,
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
Окрім цього, у п. 2 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р.
№ 245 (далі — Постанова № 245) передбачено,
що на умовах сумісництва працівники можуть
працювати на тому ж або іншому підприємстві,
в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. Для роботи за сумісництвом згоди адмiнiстрацiї за місцем основної
роботи не потрібно. Водночас, тривалість роботи
за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день i повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи за сумісництвом таких працівників протягом місяця
не має перевищувати половини місячної норми
робочого часу. Оплата праці сумiсникiв провадиться за фактично виконану роботу.
Також слід зазначити, що постановою КМУ
«Про роботу за сумісництвом працівників дер-

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

жавних підприємств, установ і організацій, які
переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» вiд 4 березня 2015 р. № 81
встановлено, що на період проведення антитерористичної операції положення пунктів 2 – 4
Постанови № 245 щодо тривалості роботи за сумісництвом, порядку надання відпустки та заборони роботи за сумісництвом (крім заборони,
встановленої законом) не застосовуються до
працiвникiв державних підприємств, установ i
органiзацiй, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції.
Як бачимо, роботи під час відпустки у більшості випадків має свої переваги як для роботодавця, так і для працівника. На сьогодні означене питання є достатньо врегульованим у
чинному трудовому законодавстві, пропонуючи
кадровикам низку варіантів, утім вимагає точного слідування нормам закону.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА
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Типові помилки під час
прийняття працівників на роботу
У попередньому номері газети були розглянуті помилки під час «загальної» організації кадрового діловодства. Наразі продовжимо аналіз помилок у кадровій роботі
в розрізі її окремих етапів або складових — залежно від того, на якій «стадії» трудових правовідносин з роботодавцем знаходяться відповідні працівники (під час
прийняття на роботу, у процесі роботи та під час звільнення). «Не помиляється
лише той, хто нічого не робить» — каже народна мудрість. А у кадровиків, як правило, завжди вистачає роботи, тому недивно, що іноді вони таки помиляються.
Щоправда, не завжди вони самі приймають якесь помилкове рішення або здійснюють
певні помилкові дії — часто їх намагається здійснити сам роботодавець або керівник підприємства. Але проекти «помилкової» документації, наприклад, наказів керівника підприємства з особового складу, а іноді й з основної діяльності, доводиться
часто готувати саме кадровику, який у випадку «помилкових намірів» керівництва
підприємства повинен своєчасно підказати, як правильно слід діяти, щоб не допустити порушень трудового законодавства. Тому для попередження відповідних
неправомірних рішень розглянемо далі найбільш типові помилки, які можуть здійснювати кадровики (або керівництво підприємства) у процесі трудових правовідносин з працівниками, й почнемо з найпоширеніших помилок під час прийняття
працівників на роботу.

Недодержання письмової
форми договору
У більшості «звичайних» випадків трудовий
договір під час прийняття на роботу укладається
шляхом подання відповідної заяви про прийняття на роботу та наказу керівника підприємства на підставі цієї заяви. Між тим відповідно
до ст. 24 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) в окремих випадках передбачена обов’язковість додержання саме письмової форми укладання трудового договору,
зокрема:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами
підвищеного ризику для здоров’я;
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3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору у письмовій
формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП);
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Також додержання письмової форми трудового договору уже зі всіма працівниками передбачається ч. 1 ст. 34 проекту Трудового кодексу
(далі — ТК). При цьому в трудовому договорі
мають зазначатися обов’язкові умови, без яких
трудовий договір не може вважатися укладеним, а також можуть бути додаткові умови, які

№ 3 (111), 1 лютого 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

не є обов’язковими (ч. 1 ст. 33 ТК). Зокрема,
обов’язкові умови включають:
— місце роботи (із зазначенням для роботодавця – юридичної особи структурного підрозділу);
— час початку дії трудового договору, а у разі
укладення трудового договору на визначений
строк також тривалість цього строку та підстави
для укладення строкового трудового договору;
— трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої
класифікації професій та кваліфікаційних характеристик;
— умови оплати праці;
— режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених у
даного роботодавця;
— охорона праці.
До додаткових умов належать усі інші умови
трудового договору, зокрема ті, що стосуються
умов праці, випробування, застережень щодо
нерозголошення комерційної таємниці та іншої
захищеної законом інформації, професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника тощо. Додатковими умовами також можуть встановлюватися обов’язки
роботодавця щодо поліпшення умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання
працівникові соціально-культурних, соціальнопобутових благ.
Зверніть увагу, що протягом року з дня набрання чинності ТК роботодавці будуть зобов’язані оформити трудові договори в письмовій
формі з працівниками, прийнятими на роботу
раніше (п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ТК).
Також при укладанні трудових договорів у
письмовій формі слід пам’ятати, що вони мають
укладатися у двох примірниках (для роботодавця і для працівника), і на кожному з примірників мають бути підписи обох сторін договору.

Плутанина трудових договорів
з цивільно-правовими
Інколи бувають випадки, коли кадровики
плутають трудові договори у письмовій формі з
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договорами цивільно-правового характеру або
певною мірою їх ототожнюють. Це пояснюється
тим, що цивільно-правові договори також
пов’язані із використанням праці, але не штатних працівників, а фактично «сторонніх» для
підприємства фізичних осіб, які надають підприємству певні послуги, виконують роботи,
здають у лізинг певне обладнання або транспортні засоби тощо. За зазначеними договорами оплачується не процес праці, а її результат за
відповідними актами здавання-приймання виконаних робіт або наданих послуг. Тому відповідні правові відносини за цими договорами регулюються нормами не трудового, а цивільного
права, зокрема Цивільним кодексом України
(далі — ЦК).
У зв’язку із зазначеним, особи, які працюють
за цивільно-трудовими договорами:
— не є найманими працівниками підприємства (тим більше штатними);
— виконують відповідну роботу на свій розсуд;
— не зобов’язані додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
Також відповідна особа при оформленні цивільно-правового договору не подає заяву про
прийняття на роботу і трудову книжку, стосовно
неї не видається наказ (розпорядження) про її
прийняття на роботу, на неї не оформляється
табель обліку використання робочого часу, їй не
надаються відпустки або компенсації за невикористану відпустку, не оплачуються лікарняні
листки, не нараховується заробітна плата, а також відповідні відомості про її роботу не вносяться до її трудової книжки.

Не оформлення наказу при
прийнятті на роботу керівника
підприємства
При прийнятті на роботу керівника підприємства деякі кадровики не вважають за потрібне
оформлювати це відповідним наказом по підприємству оскільки такий наказ (розпорядження) згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП має бути оформлений власником або уповноваженим ним
органом. А оскільки керівник підприємства досить часто фактично і є цим «власником або
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уповноваженим ним органом», то він, начебто,
не може видавати наказ «на самого себе».
Крім того, порядок діяльності підприємств, а
також управління ними регулюється переважно
нормами Господарського кодексу України (далі —
ГК). Відповідно до ч. 1 ст. 62 ГК, підприємство —
це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.
Згідно з ч. 3 ст. 62 ГК, підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту
або модельного статуту, а згідно з ч. 1 ст. 65 ГК
управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі
поєднання прав власника щодо господарського
використання свого майна і участі в управлінні
трудового колективу. Також згідно з ч. 3 ст. 65
ГК для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства.
Рішення власника про призначення (обрання) керівника підприємства оформлюється з
врахуванням змісту розділу «Органи управління
підприємством» статуту підприємства. Наприклад, вищим органом управління товариства з
обмеженою відповідальністю можуть бути збори засновників, і тоді зазначене рішення має
відбиватися у відповідному протоколі зборів
про призначення директора підприємства, якого, як вважають окремі кадровики, достатньо
для оформлення трудових правовідносин з керівником підприємства. Але протокол зборів
засновників — не кадровий документ (з особового складу), а документ, що належить до основної діяльності підприємства, і тому він не може
замінити або бути рівнозначним наказу про
прийняття (призначення) директора підприємства. Відповідно на додаток до протоколу має
бути і виданий відповідний наказ, що згадується
у ч. 3 ст. 24 КЗпП, який може бути наступного
змісту:
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«Я, Іванов Іван Іванович, приступаю до виконання обов’язків директора ТОВ «Виробник» з
1 лютого 2016 року з окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: 1. Заява Іванова І. І. від 28.01.2016 р..
2. Протокол зборів засновників № 1
від 28.01.2016 р..
Іванов
І .І. Іванов»
При цьому у наказі перед підписом не доречно вказувати посаду директора, оскільки відповідна особа (у нашому випадку — І. І. Іванов) ще
тільки приступає до виконання обов’язків директора, натомість всі інші накази по підприємству мають підписуватися вже саме «директором І. І. Івановим».
Також, перед тим як приступити до виконання обов’язків керівника та відповідно до ч. 4
ст. 65 ГК, у разі найму керівника підприємства
(тобто вже не власника підприємства) з ним має
бути укладений договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з
посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Неправильне застосування
назв професій і посад
Іноді під час оформлення прийняття на роботу використовують назви професій і посад, які
не відповідають Національному класифікатору
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП). Часто це пов’язано з тим, що через
специфіку розроблення КП багато професійних
назв робіт у ньому утворено з використанням
не завжди звичного для розмовного мовлення
порядку слів. Наприклад, у відповідних документах замість посади «директор технічний»
вказується «технічний директор», «сестри медичної» — «медична сестра»,«майстра гірничого» — «гірничий майстер» тощо.
Крім того, є непоодинокі випадки, коли разом
з назвою посади (професії) не вказується і відповідна кваліфікаційна категорія, якщо вона передбачена для певної посади (професії) її кваліфікаційною характеристикою. Як зазначається
у п. 16 Загальних положень випуску 1 Довідника
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кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 грудня 2004 р. № 336, у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, записи до трудових книжок тощо) слід
вживати повну назву посади відповідно до
ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію,
наприклад: «Художник-конструктор (дизайнер) I категорії».
Крім того, кадровику слід обов’язково переконатися, що назва посади (професії) не тільки
відповідає КП, але і є однаковою у всіх документах, що оформлюються під час прийняття працівника на роботу (у заяві, наказі, трудовому договорі тощо), а також точно відтворює назву
посади (професії) у штатному розписі та, за необхідності, й у відповідних нормативно-правових актах (наприклад, якщо певна посада
(професія) належить до категорії, для якої передбачені якісь пільги, зокрема, право на пенсію
за віком на пільгових умовах, на отримання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці тощо).

Неузгодження місцезнаходження
робочого місця чи графіка роботи
Бувають випадки, коли у трудовому договорі
або у наказі (заяві) про прийняття на роботу не
вказується структурний підрозділ, де знаходиться
відповідна посада (робоче місце). На невеликому і компактно розташованому підприємстві це,
зазвичай, не викликає додаткових проблем у
майбутньому, але бувають випадки, коли на деяких підприємствах однакові посади (професії)
передбачені у різних структурних підрозділах, в
тому числі і у відокремлених, які знаходяться на
значній відстані один від іншого.
Наприклад, у торгового підприємства різні
його магазини (інші торгові точки) можуть знаходиться на протилежних окраїнах великого
міста чи взагалі бути у передмісті або й іншому
місті. В останньому випадку може виникнути
непорозуміння між працівником і роботодавцем, а у подальшому — трудовий спір, якщо працівника приймуть на роботу продавцем на таке
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підприємство без зазначення конкретного місця
роботи (структурного підрозділу, наприклад,
магазину). Це непорозуміння може виникнути
тому що працівник сподівався на роботу в магазині, який розташований неподалік від його помешкання, натомість як роботодавець направив
його до магазину в іншому віддаленому районі
міста, при цьому ще й, можливо, з незадовільним транспортним сполученням.
Але після прийняття та набрання чинності
ТК таке непорозуміння вже навряд чи буде можливим — адже згідно з п. 1 ч. 2 ст. 33 ТК у трудовому договорі обов’язково має вказуватися місце роботи, у тому числі із зазначенням для
роботодавця – юридичної особи і структурного
підрозділу.
Також у деяких випадках (наприклад, для
водіїв-далекобійників або водіїв, яких приймають на роботу, щоб здійснювати певні перевезення саме у нічний час у трудовому договорі
доцільно конкретизувати й робочий графік (режим робочого часу) працівника, або зазначити,
що він приймається на умовах ненормованого
робочого дня. Якщо кадровик про це не подбає,
то у подальшому може виникнути проблема з
необхідністю доплат відповідним працівникам
за роботу в надурочний час (ст. 106 КЗпП), за
роботу у святкові та неробочі дні (ст. 107 КЗпП),
за роботу у нічний час (ст. 108 КЗпП), хоча такі
працівники можуть і не мати право на зазначені доплати, оскільки у випадку прийняття на
роботу на умовах ненормованого робочого дня
їм за це у якості компенсації може надаватися
додаткова відпустка (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР).

Нечітке визначення
посадового окладу
Іноді у наказі (трудовому договорі) про прийняття на роботу не вказують точну суму окладу
(тарифної ставки) і використовують формулювання «згідно зі штатним розписом» без зазначення конкретної суми. В останньому випадку
роботодавець має ознайомлювати працівника зі
штатним розписом підприємства (інакше працівник не буде знати свій точний посадовий
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оклад, який є істотною умовою трудового договору), що часто не доцільно робити, наприклад,
для збереження комерційної таємниці підприємства.
Крім того, у штатному розписі можуть бути
передбачені різні оклади (ставки) для працівників різних кваліфікаційних категорій (розрядів)
окремими рядками, і тому у випадку не зазначення конкретної кваліфікаційної категорії під
час прийняття на роботу у відповідній документації, також буде неможливо точно визначити
конкретний оклад відповідного працівника.

Відсутність документів
щодо стану здоров’я
Згідно з ч. 2 ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний
у випадках, передбачених законодавством,
подати, серед іншого, і документ про стан здоров’я. Також згідно з ч. 6 ст. 24 КЗпП забороняється укладати трудовий договір із громадянином, якому за медичним висновком
запропонована робота протипоказана за
станом здоров’я.
Зауважимо, що вимоги до документа про стан
здоров’я також визначаються законодавством,
наприклад, для одних працівників це може бути
медична книжка, для інших — відповідна довідка (сертифікат) за затвердженою формою. Звичайно, якщо кадровик працює тривалий час на
відповідному підприємстві (заклади освіти, харчування, транспортному підприємстві, шкідливому виробництві тощо) він буде добре обізнаний з відповідними вимогами щодо порядку
визначення стану здоров’я кандидата на роботу.
Але якщо на відповідне підприємство прийде
працювати кадровик, який до цього працював
на «звичайному» підприємстві, він може бути й
не в курсі щодо специфічних вимог для окремих
професійних категорій, які були відсутні на його
попередньому місці роботи, і тому замість документа за встановленою формою прийняти від
майбутнього працівника якусь «звичайну медичну довідку» або взагалі не перевірити документи щодо стану здоров’я.
З іншого боку, бувають випадки, коли вимагають довідку про стан здоров’я тоді, коли це за-
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конодавством не передбачено, наприклад, для
перестраховки, що працівник не буде дуже часто хворіти, не піде через декілька місяців у декретну відпустку тощо. Зрозуміло у таких випадках вимога кадровиків про надання документа
про стан здоров’я буде неправомірною.

Не ознайомлення працівника
з конкретними посадовими
обов’язками
Під час прийняття на роботу іноді деякі кадровики «не поспішають» ознайомити відповідного працівника з його посадовою інструкцією
під підпис. Дійсно, у КЗпП конкретно не згадуються про посадові інструкції, але у ст. 29 КЗпП
йдеться про обов’язок власника або уповноваженого ним органу роз’яснити працівникові
його права і обов’язки та проінформувати під
підпис про умови праці. Найзручніше це зробити саме за допомогою посадових інструкцій.
Зазначене підтверджується і листом Міністерства праці України від 3 жовтня 2005 р. № 36508, в якому воно, серед іншого, погодилося «з
висновком про те, що роботодавець при прийнятті на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись на посадову інструкцію».
Конкретний момент підписання посадової інструкції працівником у процесі оформлення
його на роботу (допуску до роботи) також чітко
у нормативно-правових актах не визначається,
але доцільно зробити, якщо є можливість, так,
щоб таке підписання відбулося разом з підписанням трудового договору і ще до видання наказу про прийняття на роботу, наприклад, разом
із поданням заяви про прийняття на роботу.
В іншому випадку працівник може відмовитися від виконання деяких обов’язків або навіть взагалі відмовитися від підписання посадової інструкції, а тоді (вже після видання наказу
про прийняття працівника на роботу) врегулювати можливі проблеми кадровику буде набагато складніше. Це може бути пов’язане з тим,
що відповідно до ст. 43 Конституції України,
кожен громадянин має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
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погоджується, а використання примусової праці забороняється.
Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір визначається як угода між працівником і роботодавцем, за якою «працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою». Тому якщо
трудовий договір не оформлюється у вигляді
окремого спеціального документа, який би містив вичерпний перелік відповідних обов’язків
працівника, а оформлюється шляхом подачі
майбутнім працівником заяви роботодавцю про
прийняття на роботу за певною професією або
на певну посаду та виданням роботодавцем наказу про прийняття на роботу, то тоді можуть
бути відсутніми чіткі докази того, що працівник
вільно погоджується виконувати саме такі обов’язки, які виписані у його посадовій інструкції. У таких випадках працівник може аргументувати свою відмову від виконання певних
обов’язків тим, що під час прийняття на роботу
він вільно погодився виконувати дещо інші
обов’язки, ніж виписані у його посадовій інструкції, і довести протилежне кадровику буде
дуже складно.
Наприклад, у зазначеному випадку працівник
може посилатися на кваліфікаційну характеристику відповідної посади (професії), у якій, як
правило, обов’язки виписуються більш узагальнено, ніж у посадовій інструкції, і можуть не містити деякі «другорядні» та/або конкретні завдання, які, зазвичай, передбачені саме у посадовій
інструкції. У подальшому занадто узагальнені
(абстрактні) формулювання обов’язків працівника можуть утрудняти звільнення такого працівника за систематичне невиконання своїх трудових обов’язків (п. 3 ст. 40 КЗпП). Також тільки
сам факт відмови працівника від підписання посадової інструкції не може бути підставою для
його звільнення.
Зауважимо, що у п. 3 ч. 2 ст. 33 ТК передбачена обов’язковість такої умови трудового договору, як «трудова функція», яку виконуватиме працівник, а саме: найменування професії,
спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно
до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик. Але оформлення
«трудової функції» у трудовому договорі тільки
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відповідно до класифікації професій та кваліфікаційних характеристик також не вирішує
проблему домовленості щодо виконання конкретних і детальних обов’язків без підписання
окремої посадової інструкції, про що зазначалося вище.

Неправомірне встановлення
випробування
Бувають випадки, коли під час оформлення
на роботу для працівника встановлюються неправомірні (завищені) строки випробувального
періоду, або він встановлюється тоді, коли його
встановлення взагалі буде неправомірним. Зокрема, за ст. 27 КЗпП роботодавець має право
встановити випробувальний термін тривалістю
максимум в один місяць для робітників і, якщо
інше не встановлено законодавством, до трьох
місяців для інших категорій працівників (шести
місяців — за погодженням з відповідним виборним органом профспілки).
Згідно ж з ч. 3 ст. 26 КЗпП не передбачена
можливість встановлювання випробування
при прийнятті на роботу:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також при
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також
в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. До таких інших випадків належать,
наприклад, заборона на встановлення випробування сезонним і тимчасовим працівникам, особам, що влаштовуються на роботу за конкурсом,
на виборні посади та керівникам, обраним на
посаду.
Також інколи працівникові, якому встановлено випробування при прийнятті на роботу,
встановлюється і занижений посадовий оклад
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(ставка), оскільки у роботодавця немає впевненості у здатності такого працівника належним
чином і в повному обсязі виконувати свої посадові обов’язки. Але згідно з ч. 2 ст. 26 КЗпП
у період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, а тому в наказі про прийняття працівника на роботу зазначається оклад (ставка) згідно зі штатним
розписом і з першого дня роботи його заробітна плата має обчислюватися з врахуванням
установленого у штатному розписі посадового
окладу або встановлених розцінок за відрядну
роботу.

Відсутність відомостей
про проходження інструктажу
про охорону праці
Бувають і випадки, коли у наказах про прийняття на роботу працівників відсутній запис про
проведення вступного інструктажу з охорони
праці, який має робитися відповідно до п. 6.3.
Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15).
Крім того, запис про проведення вступного
інструктажу має робитися і в журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці,
який зберігається службою охорони праці підприємства або працівником, який відповідає за
проведення цього інструктажу.
Згідно з п. 1.3. Типового положення № 15,
його вимоги є обов’язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами
господарювання незалежно від форми власності
та видів діяльності.

Неправомірне укладання
контрактів та строкових договорів
Інколи деякі роботодавці намагаються укладати трудові договори зі всіма працівниками
у формі контрактів. Згідно з ч. 3 ст. 21 КЗпП
контракт є особливою формою трудового дого-
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вору, в якому строк його дії, права, обов’язки і
відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть
встановлюватися угодою сторін.
Разом з тим, там же зазначено, що сфера застосування контракту визначається законами
України. Відповідно, якщо контрактна форма
трудового договору не визначена у законі для
певної категорії працівників, то для цієї категорії таку форму застосовувати неможливо.
Зокрема, перелік відповідних законів і категорії працівників, з якими дозволена контрактна форма трудового договору, викладено в листі
Міністерства праці та соціальної політики України від 6 травня 2000 р. № 06/2-4/66. Порядок
же укладення контрактної форми трудового договору регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування
контрактної форми трудового договору» від
19 березня 1994 р. № 170, а Типову форму контракту з працівником, яка має братися за основу
під час укладення контрактної форми трудового
договору, затвердженої наказом Міністерства
праці України від 15 квітня 1994 р. № 23.
Здебільшого прийняття працівника на роботу на певний строк практикується у трудових
контрактах з керівником підприємства. Але інколи строковий трудовий договір укладається і
без наявності для цього законних підстав. Так,
згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи, або умов її виконання, або інтересів
працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами. Тому, якщо роботодавець хоче обмежити строк трудових відносин у
деяких випадках, він повинен (якщо відповідний випадок не передбачений безпосередньо у
законодавчих актах) обґрунтовано мотивувати
такий підхід і відбити його у відповідних локальних нормативних актах підприємства. Наприклад, у них може бути передбачена можливість
(необхідність) укладання строкових трудових
договорів з окремими категоріями працівників
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у зв’язку з утрудненою прогнозованістю перспектив збуту продукції підприємства або у
зв’язку із короткочасною потребою у додатковому персоналі.
У випадку недотримання вимог зазначеної
ч. 2 ст. 23 КЗпП, згідно із ч. 2 ст. 391 КЗпП трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів вважаються такими, що укладені на
невизначений строк. У той же час переукладання строкових трудових договорів у випадках, які
підпадають під норми ч. 2 ст. 23 КЗпП, буде правомірним (наприклад, первісне укладання строкового трудового договору на період знаходження відповідного працівника у відпустці по
вагітності та пологах і потім його переукладання (продовження) на період знаходження цього
ж працівника у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трьох років).
Крім того, слід врахувати, що згідно з ч. 1
ст. 391 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою
на невизначений строк.
Також у п. 9 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначено, що укладення трудового договору на
визначений строк при відсутності зазначених у ч. 2 ст. 23 КЗпП умов є підставою для
визнання його недійсним у частині визначення строку.
При оформленні строкового трудового договору у заяві відповідного працівника відбивається його прохання прийняти на відповідну
роботу за строковим трудовим договором із зазначенням конкретного строку чи на час виконання робіт.
Після закінчення терміну дії «правомірного»
строкового трудового договору працівника
звільняють з роботи на підставі п. 2 ч.1 ст. 36
КЗпП внаслідок закінчення строку трудового договору (крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 391
КЗпП).
Також слід зазначити, що на працівників, які
працюють за строковими трудовими договорами, поширюються правила внутрішнього трудо-
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вого розпорядку і колективний договір, нормативні акти з оплати праці, право на відпустку,
допомогу по тимчасовій непрацездатності, пільги, передбачені законодавством. Запис про
строковий характер трудового договору до трудової книжки не вноситься.

Неправомірне оформлення
на сезонну або тимчасову роботу
Інколи підприємству необхідно прийняти
працівника тимчасово на певний сезон, протягом якого будуть виконуватися певні роботи,
наприклад, «опалювача» або «оператора котельні» на осінньо-зимовий період, тобто у визначений проміжок часу (опалювальний період за
тривалістю щороку може бути різним залежно
від погодних умов). У зазначеному випадку слід
враховувати норми ст. 7 КЗпП, яка зазначає, що
законодавством встановлюються особливості
регулювання праці, серед іншого, тимчасових і
сезонних працівників.
Виконання сезонних робіт регламентується
Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на
сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX
(діє на підставі Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території
України актів законодавства Союзу РСР» від
12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ) та Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 (далі — Постанова № 278).
У той же час зазначені професійні назви робіт
«опалювача» або «оператора котельні» не передбачені Постановою № 278 і відповідно із зазначеними працівниками буде неправомірним
укладання трудового договору «на сезону роботу» (видання наказу або розпорядження з формулюванням «Прийняти опалювачем (оператором котельні) на сезонну роботу»).
Праця тимчасових працівників регулюється
Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців»
від 24 вересня 1974 р. № 311-IX. Відповідно до
п. 1 цього Указу, тимчасовими робітниками
і службовцями вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до двох
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місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх
працівників, за якими зберігається їхнє місце
роботи (посада), — до чотирьох місяців.
Таким чином, оскільки опалювальний сезон,
як правило, триває більше двох місяців, то
«опалювача» та «оператора котельні» неможливо прийняти на роботу і тимчасовим працівником. З врахуванням зазначеного, доречним
буде варіант укладання з такими працівниками
строкового трудового договору, а конкретний
строк його дії має визначатися угодою сторін
і відображатися у наказі про прийняття на
роботу.
Також зауважимо, що у випадку прийняття на
роботу «дійсно» сезонних або тимчасових працівників, за загальним правилом вони звільняються у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП).

Неправомірне покладення
на працівника повної
матеріальної відповідальності
Інколи на деяких підприємствах під час укладення трудового договору одночасно намагаються укласти і договір про повну матеріальну
відповідальність працівників за відсутності законних підстав. Укласти такий договір можна
лише з повнолітнім працівником, який посідає
посаду або виконує роботи, безпосередньо
пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем,
перевезенням або вживанням в ході виробництва переданих йому цінностей (ст. 1351 КЗпП).
Для більш точного вирішення питання щодо
можливості укладання зазначеного договору
про повну матеріальну відповідальність з конкретним працівником під час прийняття його на
роботу, слід керуватися Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня
1977 р. № 447/24 (детальну інформацію щодо
можливості та порядку укладення договорів про
повну матеріальну відповідальність ви можете

знайти у № 23 (107) газети «Консультант Кадровика» за 2015 рік). Зокрема, зазначеною Постановою затверджено Перелік посад і робіт, які
заміщаються або виконуються робітниками, з
якими підприємством можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність, а також Типовий договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність.
Зазначений перелік посад і робіт не підлягає
розширеному тлумаченню, тому якщо договори
про повну матеріальну відповідальність укладені з працівниками, чиї посади або характер виконуваної роботи не зазначено в Переліку, вони
не матимуть юридичної ваги та, відповідно, не
будуть підставою для притягнення працівника
до повної матеріальної відповідальності.
Це підтверджується і п. 8 Постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику
в справах про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14, в якому
вказано, що розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі письмового договору, укладеного працівником з підприємством про взяття на себе повної матеріальної
відповідальності, за незабезпечення цілості майна та інших цінностей (п. 1 ст. 134 КЗпП), суд
зобов’язаний перевірити, чи належить відповідач до категорії працівників, з якими згідно зі
ст. 1351 КЗпП можна укласти такий договір, та
чи укладали його взагалі. За відсутності цих
умов на працівника за заподіяну ним шкоду
може бути покладено лише обмежену матеріальну відповідальність, якщо згідно з чинним
законодавством працівник з інших підстав не
несе матеріальної відповідальності у повному
розмірі шкоди.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових
відносин

У наступному номері читайте про типові помилки,
яких припускаються кадровики вже у процесі роботи працівника на підприємстві
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від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
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1 травня 2016 року (за винятком окремих положень)

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
Цей Закон визначає правовий статус державного службовця і регулює відносини,
що виникають у зв’язку із
вступом на державну службу
та її проходженням (зокрема, окреслює питання просування по службі, оплати
праці, робочого часу та часу
відпочинку, дисциплінарної і
матеріальної відповідальності тощо), а також встановлює підстави і визначає
порядок припинення державної служби.

Розділ V
СЛУЖБОВА КАР’ЄРА
Стаття 38. Проходження державної служби
1. Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших
питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та
рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.
Стаття 39. Ранги державних службовців
1. Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
2. Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних
службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.
Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних
службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.
3. Присвоюються такі ранги:
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», — 1, 2, 3 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б», — 3, 4, 5, 6 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», — 6, 7, 8, 9 ранг.
4. Ранги державним службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.
5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної
служби, а в разі встановлення випробування — після закінчення його строку. Державному службовцю,
який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.
6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через
кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.
Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня
отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до
строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.
Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після
присвоєння попереднього рангу.
8. За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
9. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним
службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.
10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
11. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння,
зміну та позбавлення рангу державного службовця.
Стаття 40. Просування державного службовця по службі
1. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
2. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до
нього дисциплінарного стягнення.
_________________
*Продовження. Початок у № 2 (110).
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Стаття 41. Переведення державних службовців
1. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без
обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному
пункті), — за рішенням керівника державної служби;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), —
за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби
в державному органі, до якого переводиться державний службовець.
Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.
2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.
3. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця — вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини віком
до 14 років, а також державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих або сімейних обставин.
4. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
5. Переведення не повинно бути прихованим покаранням.
Стаття 42. Службове відрядження
1. Державний службовець може бути направлений у службове відрядження (далі — відрядження) для виконання своїх посадових обов’язків
поза межами постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Керівник державної служби визначає місце, строк відрядження, режим роботи у період відрядження та завдання до виконання.
3. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.
Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
4. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження в порядку і
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
5. За державним службовцем на весь період відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.
6. Під час направлення державного службовця у відрядження беруться до уваги його сімейний стан та інші особисті обставини. Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди вагітних жінок, державних службовців, які мають дітей віком до 14 років, самостійно
виховують дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства.
Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби
1. Підставами для зміни істотних умов державної служби є:
1) ліквідація або реорганізація державного органу;
2) зменшення фонду оплати праці державного органу;
3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного
органу.
2. Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана
із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.
3. Зміною істотних умов державної служби вважається зміна:
1) належності посади державної служби до певної категорії посад;
2) основних посадових обов’язків;
3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту).
4. Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних
днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби він подає керівнику державної служби заяву про звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 83 цього Закону або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов
державної служби.
Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від
нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на продовження
проходження державної служби.
5. У разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності
1. Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених
завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.
2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених
з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у
сфері запобігання корупції.
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3. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення.
4. Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних
днів після проведення оцінювання.
Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.
5. За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка
з її обґрунтуванням.
6. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
7. Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
8. Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до
його особової справи.
9. Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.
10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.
11. Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 45. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади
1. Керівники органів виконавчої влади щорічно виступають з публічним звітом про підсумки діяльності відповідного державного органу за
участю представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій,
експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.
2. Інформація про проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади розміщується не пізніш як за тиждень до звіту та після
нього на офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та в засобах масової інформації.
3. Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади затверджується центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 46. Стаж державної служби
1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної
відпустки.
2. До стажу державної служби зараховуються:
1) час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посаді народного депутата України;
3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
5) час перебування на посадах суддів;
6) час перебування на посадах прокурорів;
7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа
повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;
9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина
потребує домашнього догляду — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше
ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів
Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших
членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.
3. Порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу
1. Правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу (далі — правила внутрішнього службового розпорядку) визначаються:
1) початок та кінець робочого часу державного службовця;
2) перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі;
3) умови і порядок перебування державного службовця в державному органі у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення
робочого часу;
4) порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень) та доручень із службових
питань;
5) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
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6) загальні правила етичної поведінки в державному органі;
7) порядок повідомлення державним службовцем про його відсутність на службі;
8) порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем;
9) інші положення, що не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства.
2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типових
правил.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.
4. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
1. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке
проводиться постійно.
2. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми
власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.
Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері державної служби.
3. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних
службовців здійснює Національна академія державного управління при Президентові України — вищий навчальний заклад з особливими
умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.
5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.
Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.
6. Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби,
протягом року з дня їх призначення.
7. На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
8. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
9. У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа
молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.
10. Порядок стажування державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 49. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
1. Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності, передбаченого статтею 44 цього Закону, разом із службою
управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній
керівник та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.
2. Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні
кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.
Розділ VI
ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Стаття 50. Оплата праці державних службовців
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує
їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.
2. Заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії
фонду посадового окладу за відповідною посадою;
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6) премії (у разі встановлення).
3. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До
премій державного службовця належать:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
4. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет.
Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.
Стаття 51. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців
1. Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:
до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;
до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах
державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
трудових відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, яка поширюється:
1) на всю територію України;
2) на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
У державних органах відповідної юрисдикції забезпечується наявність усіх груп оплати праці, передбачених частиною першою цієї статті.
3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту
закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше
семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох
районів, міст обласного значення.
Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох
районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Стаття 52. Надбавки, доплати та премії
1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний
календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
2. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.
3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється
керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу
тимчасово відсутнього державного службовця.
4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.
5. Премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи
державного органу.
Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби.
Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення
про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
6. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії
фонду оплати праці.
7. Премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті.
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Стаття 53. Заохочення державних службовців
1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:
1) оголошення подяки;
2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
5) представлення до відзначення державними нагородами.
2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В», застосовуються керівником державної служби, а щодо
державних службовців, які займають посади категорії «А», — суб’єктом призначення.
3. Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.
Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло.
2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 55. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків
1. Керівник державної служби повинен створювати здорові та безпечні умови, необхідні для належного виконання державними службовцями своїх обов’язків.
2. Керівник державної служби вживає заходів для:
1) надання державним службовцям необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;
2) облаштування приміщення, пристосованого для виконання посадових обов’язків;
3) належного облаштування робочих місць;
4) забезпечення державних службовців необхідним обладнанням.
Розділ VII
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ВІДПУСТКИ
Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. Для державних службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
3. За згодою керівника державної служби для державного службовця може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому
числі яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівник державної служби
зобов’язаний установити для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо
роботи, на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у
розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що
це не суперечить медичним рекомендаціям.
5. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
6. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.
Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців
1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців
1. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види
відпусток надаються державним службовцям відповідно до закону.
3. Державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі у порядку, визначеному
статтею 10 цього Закону.
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Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток
1. Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.
Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток
1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», — за наказом (розпорядженням) керівника державної служби. Порядок відкликання державних
службовців із щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби надається державному службовцю у будь-який час
відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у
зв’язку з його відкликанням з відпустки.
3. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової
відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.
Розділ VIII
ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Глава 1. Службова дисципліна
Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни
1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:
1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання
правил внутрішнього службового розпорядку;
2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави,
державних символів України;
3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;
4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, виявленням
поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.
Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни
1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 8 цього Закону, а також:
1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
3) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни
1. Керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.
2. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
1) створювати умови для виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності
та вимагати належного виконання посадових обов’язків;
2) здійснювати контроль за виконанням державними службовцями посадових обов’язків;
3) під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і
своєчасність їх виконання;
4) забезпечувати виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків, у тому числі шляхом застосування дисциплінарних
стягнень;
5) належним чином організовувати роботу державних службовців, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед
державним органом;
6) виховувати у державних службовців сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їхню
ініціативу, а також вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;
7) забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
8) організовувати проведення з державними службовцями профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних
проступків, виявляти та своєчасно припиняти їх вчинення.
3. Безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання керівнику державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.
4. Керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому
державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення
державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом.
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Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності
Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у
сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни
державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.
2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.
Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності
1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку,
тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним
службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
2. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну
службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального
майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину
або адміністративного правопорушення.
3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник
державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності
державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.
Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 65 цього Закону,
суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися зауваженням.
3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5 та 12 частини другої статті 65 цього
Закону, суб’єктом призначення або керівником державної служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.
4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2 та 8 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої
статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну
службову відповідність.
5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення
дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9 – 11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону.
6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2 – 4 частини першої цієї статті, накладаються виключно за пропозицією Комісії, поданням дисциплінарної комісії.
7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
1. Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного
службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступку, обставини, за
яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.
2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність державного службовця, є:
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1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород;
4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті
вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
3. Під час застосування дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини,
що пом’якшують відповідальність державного службовця.
4. Обставинами, що обтяжують відповідальність державного службовця, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи
рішення щодо нього;
4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих соціальних груп;
5) настання тяжких наслідків або заподіяння збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення.
2. Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються):
1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»:
зауваження — суб’єктом призначення;
інші види дисциплінарних стягнень — суб’єктом призначення з урахуванням пропозиції Комісії;
2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»:
зауваження — суб’єктом призначення;
інші види дисциплінарних стягнень — суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії.
Стаття 69. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження
1. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі — дисциплінарна комісія).
2. Дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», є Комісія.
Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», утворює керівник
державної служби у кожному державному органі.
3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці державного органу, представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації — представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного
органу, а також можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної
служби або за юридичним фахом.
Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.
Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
У разі якщо один із членів дисциплінарної комісії прямо підпорядкований особі, стосовно якої відкрито або здійснюється дисциплінарне
провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участі у прийнятті рішення.
Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.
4. Склад дисциплінарної комісії у державному органі затверджується наказом (розпорядженням) керівника державної служби. До складу
дисциплінарної комісії у державному органі включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби, визначені ним одноосібно із числа державних службовців цього державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової
організації — представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.
До складу дисциплінарної комісії можуть включатися експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до
Закону України «Про громадські об’єднання», за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державної служби.
До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
5. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
6. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії справи про дисциплінарні проступки, вчинені
державними службовцями цього органу, розглядаються дисциплінарною комісією державного органу вищого рівня в порядку підпорядкування. У разі відсутності державного органу вищого рівня дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
7. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні обирають голову та секретаря дисциплінарної комісії.
8. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
9. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, сформовану в установленому цим Законом порядку.
10. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція Комісії або подання дисциплінарної комісії, які мають рекомендаційний
характер для суб’єкта призначення.
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11. Суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку.
Стаття 70. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу
1. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу скликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності), або службою управління персоналом.
2. Конференції державних службовців державного органу проводяться у державних органах, де скликання загальних зборів ускладнене
через значну чисельність або територіальну роз’єднаність структурних підрозділів. Делегати на конференцію обираються за нормами і в порядку, що визначаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності), або службою
управління персоналом.
3. Державні службовці державного органу повідомляються про час та місце проведення загальних зборів (конференції) не пізніш як за 20
календарних днів до дня їх проведення.
4. Питання на розгляд загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу виносяться з ініціативи керівника державної служби, виборного органу первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення), або державних службовців державного органу.
У разі винесення на загальні збори (конференцію) державних службовців державного органу питання про обрання представників до складу дисциплінарної комісії державні службовці протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про проведення загальних зборів (конференції) можуть подавати заяви про їх реєстрацію кандидатами до дисциплінарної комісії до служби управління персоналом.
5. Загальні збори є правомочними, якщо у них бере участь більше половини загальної кількості державних службовців державного органу,
а конференція — більше половини делегатів.
6. Загальні збори (конференція) шляхом відкритого голосування більшістю голосів учасників обирають не менше трьох членів лічильної комісії.
7. Кожний учасник загальних зборів (конференції) має один голос. Рішення загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу приймаються більшістю від присутніх на загальних зборах (конференції).
Стаття 71. Проведення службового розслідування
1. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.
У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело
до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді, службове розслідування проводиться обов’язково.
2. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», — дисциплінарною комісією у державному органі.
3. Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений
суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.
4. До участі у проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, можуть залучатися відповідні фахівці.
5. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у
його результатах та прямо підпорядковані особі, стосовно якої проводиться службове розслідування.
6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та за
розголошення інформації щодо службового розслідування.
7. Особи, які проводять службове розслідування, мають право: одержувати пояснення від державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб щодо обставин справи; одержувати у підрозділах державного органу чи за запитом в інших
органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи; одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що
стосуються службового розслідування.
8. Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:
1) надавати пояснення, а також відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються;
2) порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які причетні
до справи;
3) бути присутнім під час виконання відповідних заходів;
4) подавати в установленому порядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування.
9. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Висновок, складений за результатами проведеного службового розслідування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передається Комісії.
10. У разі якщо службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України «Про державну таємницю» і «Про інформацію» за відповідними правилами діловодства.
Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків
1. На час здійснення дисциплінарного провадження державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових
обов’язків.
2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподіяло значну
матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків
приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення.
3. Тривалість відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків не може перевищувати часу дисциплінарного провадження.
4. У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності йому оплачується у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов’язків в установленому порядку.
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5. Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження.
6. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Стаття 73. Дисциплінарна справа
1. З метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку Комісією, дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа.
2. Дисциплінарна справа повинна містити:
1) дату і місце її формування;
2) підстави для відкриття дисциплінарного провадження;
3) характеристику державного службовця, складену його безпосереднім керівником, та інші відомості, що характеризують державного
службовця;
4) відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень;
5) інформаційну довідку з викладенням обставин щодо вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку;
6) пояснення державного службовця щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження;
7) пояснення безпосереднього керівника державного службовця з приводу обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного
провадження;
8) пояснення інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження;
9) належним чином завірені копії документів і матеріалів, що підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;
10) відомості про причини і умови, що призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, на
підставі яких з державного службовця знімають звинувачення;
11) висновок за результатами службового розслідування (у разі його проведення);
12) висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до
дисциплінарної відповідальності;
13) опис матеріалів, які містяться в дисциплінарній справі.
3. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиції Комісії, подання дисциплінарної комісії у державному органі, які мають рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.
4. Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Стаття 74. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення
1. Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час визначення виду
стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби.
2. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення.
3. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.
5. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після
його вчинення.
6. Державний службовець має право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого до нього
дисциплінарного стягнення у визначеному цим Законом порядку.
7. Державний службовець може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника.
Стаття 75. Пояснення державного службовця
1. Перед накладенням дисциплінарного стягнення суб’єкт призначення повинен отримати від державного службовця, який притягається
до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення.
2. Пояснення державного службовця має відображати час, місце, обставини та причини вчинення ним дисциплінарного проступку, його
усвідомлення чи заперечення провини, а також інші питання, які мають значення у справі.
3. Відмова надати пояснення оформляється відповідним актом і підтверджується двома державними службовцями. Відмова надати
пояснення не перешкоджає здійсненню дисциплінарного провадження та накладенню на державного службовця дисциплінарного стягнення.
Стаття 76. Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи
1. Державний службовець має право на ознайомлення з усіма матеріалами дисциплінарної справи перед прийняттям рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення.
2. За результатами ознайомлення державний службовець має право вносити зауваження до висновку, клопотання про вжиття додаткових
заходів для встановлення обставин, які мають значення для справи, надавати додаткові пояснення та додаткові документи і матеріали, що
стосуються зазначених обставин, які долучаються до справи.
Стаття 77. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження
1. Рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження приймає
суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня отримання пропозицій Комісії, подання дисциплінарної комісії у державному органі.
Рішення оформляється відповідним актом суб’єкта призначення.
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2. У рішенні, яке оформляється наказом (розпорядженням), зазначаються найменування державного органу, дата його прийняття, відомості про державного службовця, стислий виклад обставин справи, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфікація, вид застосованого дисциплінарного стягнення.
3. Якщо під час розгляду дисциплінарної справи у діях державного службовця не виявлено дисциплінарного проступку, суб’єкт призначення
приймає рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, яке оформляється наказом (розпорядженням).
4. У разі виявлення за результатами розгляду ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб’єкт призначення зобов’язаний протягом трьох календарних днів передати відповідну заяву та копію матеріалів справи до відповідного правоохоронного органу.
5. Пропозиція Комісії, подання дисциплінарної комісії є обов’язковими для розгляду суб’єктами призначення та враховуються ними під час
вирішення питань щодо застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.
6. Державному службовцю видається під розписку належним чином завірена копія наказу (розпорядження) про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
7. У разі відмови державного службовця від одержання копії наказу (розпорядження) про накладення на нього дисциплінарного стягнення
чи закриття дисциплінарного провадження такий документ не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається державному
службовцеві за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Стаття 78. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення
1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено державними службовцями категорії «А» до суду, а категорій
«Б» і «В» — до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби,
або до суду.
2. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення
дисциплінарного стягнення.
Стаття 79. Зняття дисциплінарного стягнення
1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до державного службовця не буде застосоване нове дисциплінарне
стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
2. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері державної служби і
виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було
накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття дисциплінарного
стягнення належить суб’єкту призначення, що його застосував.
3. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення до державного службовця не застосовуються.
Глава 3. Матеріальна відповідальність державних службовців
Стаття 80. Основи матеріальної відповідальності державних службовців
1. Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних
службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
2. Держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до:
1) державного службовця, який заподіяв шкоду;
2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого
працівника на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу
вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.
3. У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його протиправними діями або бездіяльністю.
Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди
1. Державний службовець зобов’язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових
обов’язків.
2. Шкодою, заподіяною державним службовцем державі, є також виплачене державою відшкодування шкоди, заподіяної державним
службовцем третій особі внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків.
3. У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному
ступеню вини.
4. Під час визначення розміру відшкодування враховуються майнове становище державного службовця, співвідношення розміру заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід державної служби, надані державному службовцю накази (розпорядження), а також інші обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування державним службовцем шкоди буде необґрунтованим.
Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди
1. Для відшкодування шкоди керівник державної служби вносить державному службовцю письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування. Державний службовець повинен дати
відповідь на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди у письмовій формі.
2. Пропозиція може бути внесена протягом трьох місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався чи мав дізнатися про обставини,
що є підставою для пред’явлення вимоги, але не пізніше ніж через три роки з дня заподіяння шкоди.
3. Державний службовець повинен дати відповідь на пропозицію про відшкодування шкоди в письмовій формі протягом двох тижнів з дня
отримання пропозиції.
4. У разі ненадання державним службовцем відповіді на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування
шкоди чи невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку керівник державної служби може звернутися з позовом про таке відшкодування до суду.
(Закінчення — у наступному номері)
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Обираємо назви посад:
правила Класифікатора професій
Аналіз численних звернень кадровиків до розробників Національного класифікатора
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), а також до спеціалізованих кадрових видань, свідчить, що для підрозділів роботи з персоналу підприємств
нерідко стає суттєвою проблемою — як правильно виписати найменування посади
працівника, якщо така в необхідному вигляді у КП відсутня. У свою чергу, є й непоодинокі скарги працівників щодо ускладнень з оформленням пенсій та пільг внаслідок
неправильних записів до трудових книжок та інших документів стосовно їх професійної діяльності. Тож наразі, в інтересах як роботодавців, так і працівників, ми детально
розглянемо проблему виписування назв посад, які доводиться утворювати самостійно, але дотримуючись при цьому правил КП.

Д

ля будь-якого досвідченого кадровика
робота з таким нормативним документом, яким є КП, не повинна складати
великих проблем за умови наявності у відділі
власне цього національного стандарту (нагадаємо,
що КП затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327), а також
змін та доповнень до нього, а саме:
— Зміна № 1 (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) від 16 серпня
2012 р. № 923);
— Зміна № 2 (затверджено наказом Мінекономрозвитку від 18 листопада 2014 р. № 1361);
— Зміна № 3 (затверджено наказом Мінекономрозвитку від 2 вересня 2015 р. № 1084).
Вказані документи значною мірою враховують сучасний стан кадрового забезпечення
українських підприємств, установ, організацій.
Отже, поряд із поширеними посадами та професіями, такими як-от: «Директор підприємства» (код КП — 1210.1), «Інженер» (код КП — 2149.2),
«Бухгалтер» (код КП — 3433), «Продавецьконсультант» (код КП — 5220), «Водій автотранспортних засобів» (код КП — 8322), «Комірник»
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(код КП — 9411) і т. п., КП на сьогодні враховує
й новітні штатні позиції: «Адміністратор бази
даних» (код КП — 2131.2), «Експерт-поліграфолог» (код КП — 2144.2), «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» (код КП — 2414.2),
«Дизайнер інтер’єру» (код КП — 2452.2) тощо.
І процес оновлення вітчизняної професійнокласифікаційної структури триває й досі.
Однак, слід визнати, що професійні назви робіт, які містяться у КП, не завжди у такому «класичному» вигляді влаштовують працівників
кадрових служб підприємств, особливо якщо
роботодавець приділяє посаді особливу (а буває —
й особисту) увагу й наполягає, щоб вона була
виписана у штатному розписі, так би мовити,
«в інтересах фірми». Що ж робити у цій ситуації? Виділимо декілька ключових моментів у
наступних діях кадровиків.

Пошук посади серед наявних у КП
Здавалося б, не повинно бути складнощів у
використанні КП для професійних назв робіт,
які «візуально» підходять для працівника, що виконує ті або інші роботи. Для цього треба лише
відкрити Додаток Б до КП й знайти необхідну
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посаду (професію) за переліком, викладеним у
алфавітному порядку. Проте, виявляється усе не
так просто, якщо більш детально розглядати
співвідношення конкретних завдань та обов’язків працівника з чинними позиціями у КП.
Наприклад, підприємства та організації нерідко
потребують робітників, які виконують певні
будівельно-господарські роботи середньої складності, а саме: фарбування, обклеювання та ремонт поверхонь, обштукатурювання поверхонь,
облицювання керамічними, скляними та іншими плитками тощо. Штат цих працівників, зазвичай, невеликий, а досить часто мова взагалі
йде про одного-двох «майстрів на всі руки». Тобто, вони мають виконувати завдання, притаманні таким професіям як: «Лицювальникплиточник» (код КП — 7132), «Штукатур» (код
КП — 7133), «Маляр» (код КП — 7141), а також
і деякі теслярські операції. У такому випадку
може постати питання: як оформити цю штатну
одиницю? Зауважимо, що КП віднедавна містить професійну назву роботи, завдання та
обов’язки якої поєднують у собі елементи усіх
вказаних професій будівельного спрямування.
Це — професія «Опоряджувальник будівельний»
(код КП — 7139), носій якої може виконувати на
підприємстві наведені та й різні інші роботи з
поточного зовнішнього і внутрішнього ремонту
будівель, споруд, інших господарських об’єктів.
Існують свої підходи й у пошуку посад представників «білих комірців» (тобто офісних працівників з вищою освітою) у КП. Так, багато нарікань на відсутність потрібної посади у КП
лунають від роботодавців сфери IT-технологій.
При цьому не завжди такі претензії видаються
слушними. Хоча у чинному КП не знайти, зокрема, керівників, професіоналів та фахівців, наприклад, з «продажу рішень та складних технічних
систем» (за термінологією самих «IT-шників»),
проте доволі популярний серед кадровиків цієї
галузі запит на наявність у КП посади «Керівника
підрозділу застосування ІТ-технологій» має свою
відповідь. Треба лише уважно передивитись у КП
угрупування, де зібрані посади технічних керівників (підклас КП 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності»),
і знайти там посаду «Начальник відділу» (код КП —
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1229.7). Потім, за допомогою уточнюючих слів
(детально цей механізм ми розглянемо далі),
можна утворити посаду у вигляді «Начальник
відділу інформаційних технологій» (звісно, зберігаючи відповідний код КП — 1229.7). Тобто,
«готові» або принаймні «базові» посади (професійні назви робіт) у КП можна знайти в більшості випадків.
Утім, буває, що наявні варіанти все ж таки категорично не влаштовують роботодавців. Не є
винятковою й ситуація, коли для отримання
якихось пільг та легалізації прийнятих підходів
до формування структури установи науководослідного профілю, її керівництво буквально
вимагає від свого кадровика, щоб той заніс у
відповідну документацію певну «потрібну» керівну посаду, наприклад, у вигляді «Заступник
головного конструктора – керівник відділу
(науково-технічна галузь)» для працівника, що
поєднує загальнокерівні функції із функціями
керівника лінійного підрозділу в науці. Слід підкреслити, що застосування посад у такому вигляді неможливо, перш за все тому, що КП не
передбачає подвійні назви посад (тобто такі,
що виписані через дефіс), окрім тих, що вже
внесено до цього стандарту. Отже, неможливо й
підібрати код до такої штучно сформованої посади. Крім того, у такому вигляді посада керівника технічного підрозділу установи науковотехнічної галузі відсутня у Переліку посад
наукових (науково-педагогічних) працівників
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення
пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від 4 березня
2004 р. № 257 (далі — Постанова № 257). Разом
із тим зауважимо, що дія Постанови № 257 поширюється, серед іншого, на посаду «Заступника головного конструктора з основного напряму
діяльності наукової установи, організації» (див.
п. 3 Постанови № 257). Тому неправильно виписана посада може не тільки завдати адміністративних неприємностей кадровикові, а й за-
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вадить самому працівнику оформити собі
передбачені законодавством пільги. Прикладом
правильно виписаної посади у даному випадку
може бути «Заступник головного конструктора
з проектування двигунів» (код КП — 1237.1).
Не буде зайвим для кадровика, який працює
над штатним розписом, враховувати і галузеву
спрямованість діяльності свого підприємства,
а отже, й віднесеність професійних назв робіт
у КП, для чого треба дивитись найменування
угруповання, до якого належить посада (професія), що аналізується. Так, у штатному розписі
малого будівельного підприємства неправильно
застосовувати таку посаду із КП як «Директор
(керівник) малого промислового підприємства
(фірми)» (код КП — 1312), оскільки вона відноситься до угруповання КП 1312 «Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості» й не може застосовуватися у сфері
будівництва. У цьому ж випадку слід скористатися наявним в КП угрупованням 1313 «Керівники малих підприємств без апарату управління
в будівництві» та редакцією посади — «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП — 1313).
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Отже, Правило № 1 користування КП: під
час пошуку потрібної назви посади (професії)
серед наявних у КП, слід зважати на кодування галузі, в якій функціонує підприємство.

Використання похідних
та уточнюючих слів
Чималу частку проблем кадровиків із застосуванням «складних» посад (професій) можна вирішувати, якщо грамотно скористатися можливостями, що їх надають положення Додатку В
(обов’язкового) до КП. Він складається з переліку похідних слів до професій (професійних
назв робіт), а також приміток, що пояснюють
використання похідних слів та можливості щодо
розширення назв професій. Як свідчить практика кадрової діяльності, чимало кадровиків не
враховують положення Додатку В (обов’язкового) у своїй діяльності, навіть за наявності на
своєму робочому місці екземпляру чинного КП.
Тому буде доречно нагадати, про що саме йдеться
у зазначеному Додатку В. Почнемо із переліку
похідних слів (див. Таблицю 1).

Таблиця 1
Похідні слова до професій (професійних назв робіт) у КП
Бригадний
ВіцеГірничий
Головний
Груповий
Дільничний
Другий
Заступник
Змінний
Молодший
Перший

Зверніть увагу, що наявні у вищенаведеному
переліку «Стажист» та «Учень» не є посадами, це
лише похідні слова, які застосовуються:
— «Стажист» — до професійних назв робіт
розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи;
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Помічник
Провідний
П’ятий
Районний
Стажист
Старший
Третій
Учень
Черговий
Четвертий

— «Учень» — до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження
первинної професійної підготовки особами,
яких прийнято на роботу.
Таким чином, досить часто можна «скласти»
потрібну назву професії, застосовуючи похідні
слова. Наприклад, за допомогою похідного

35

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

слова «Провідний» від професійної назви «Економіст» (код КП — 2441.2) можна утворити назву посади у вигляді «Провідний економіст» з
тим самим кодом КП. Підкреслимо, що не можна утворювати «похідні» назви професій (посад) у разі, якщо такі назви вже містяться у
КП. Так, у даному випадку буде неправильним
застосування до базової професійної назви роботи «Економіст» похідного слова «Головний»,
адже КП вже містить посаду «Головний економіст» із кодом КП — 1231. Про зазначений підхід
до складання назв необхідних посад користувачів повідомляє Примітка 1 (Додаток В): «Похідні
слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження
галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії». Крім того,
Примітка 2 Додатку В (обов’язкового) до КП надає
ще одну можливість кадровикам виписати назву
посади (професії) відповідно до вимог конкретного робочого місця й інтересів підприємства.
Так, згідно до Примітки 2: «Назви професій

можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють
місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах».
Отже, наприклад, якщо кадровику автотранспортного підприємства потрібно буде виписати професійну назву роботи для штатної одиниці механіка колони прибиральних машин, то
йому слід звернути увагу на наявну позицію у
КП «Механік автомобільної колони (гаража)»
(код КП — 3115). За допомогою уточнюючих
слів у цьому випадку можна конкретизувати
професійну назву роботи у вигляді: «Механік автомобільної колони для прибирання територій»
із збереженням коду КП — 3115.
Доречно також звертати увагу на наявність у
КП узагальнених професійних назв робіт, які не
застосовуються відділами кадрів у базовому варіанті, а служать якраз своєрідним майданчиком для утворення посад (професій) для більш
конкретних умов (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Узагальнена назва посади (професії)

Код КП

«Директор (начальник, інший керівник) підприємства»
«Майстер основної виробничої дільниці»
«Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного,
конструкторського, проектного та ін.)»
«Викладач вищого навчального закладу»

1210.1

Приклад посади (професії) у штатному розписі
підприємства
«Директор ПрАТ «Моноліт»

1222.2
1237.2

«Майстер ділянки складання корпусної мебелі»
«Завідувач відділу координації проектних робіт»

2310.2

«Викладач української мови та літератури»

«Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)»
«Чистильник»
«Водій автотранспортних засобів»

2419.2

«Маркетолог відділу розвитку східноевропейського
ринку збуту продукції»
«Чистильник у виробництві хлору»
«Водій автотранспортних засобів категорії «Д»

8162
8322

Усі ці та деякі інші професії виписані в КП
укрупнено, але у разі застосування на практиці
вони потребують конкретного визначення і можуть існувати у кожному із наведених варіантів,
а деякі з них (з позначкою «і т. д.») можуть мати
додаткові варіанти їх визначення за умов збереження галузевої приналежності й кваліфікаційних вимог. Але у нинішніх українських реаліях
сама по собі професійна назва роботи — не завжди гарантує правильність її застосування,
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враховуючи певні нюанси формального наповнення змісту відповідних професійних функцій
працюючого.
Серед авторського колективу КП існує вислів:
«Назва професії — це лише оболонка. Розкриває
професію кваліфікаційна характеристика». Принагідно до кадрової справи цей вираз означає,
що при комплектуванні штатного розпису слід
не поспішати використовувати уточнюючі слова до назви посади (професії), а передивитися
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відповідну кваліфікаційну характеристику. Трапляється й так, що уточнюючі слова є зайвими,
а потрібні завдання та обов’язки передбачаються
професійною назвою роботи з КП. Наприклад,
на підприємстві хочуть ввести посаду «Директор з комерційних питань та стратегічного розвитку». Норми КП формально дозволяють від
базової посади «Директор комерційний» (код
КП — 1233) зробити запис «Директор комерційний та з питань стратегічного розвитку». Але
аналіз завдань та обов’язків цього керівника, що
наведені у випуску 1 Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), показує, що вони передбачають окрім
іншого і «...визначення довгострокової стратегії
комерційної діяльності...». Тобто, для даного
працівника притаманні функції стратегічного
планування й уточнення базової професійної
назви його роботи у такому випадку буде
зайвим.
Отже, Правило № 2 користування КП: застосовувати положення КП щодо похідних та
уточнюючих слів, узагальнених професійних
назв, а також враховувати зміст кваліфікаційних характеристик у відповідних випусках
ДКХП.
Кадровикам не слід забувати й про такий
прийом, як включення до конкретної посадової
інструкції працівника завдань та обов’язків, що
не суперечать за спрямуванням та кваліфікацією
виконання ним своїх основних функцій: на можливість цього вказують Загальні положення випуску 1 ДКХП.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки,
що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути
розширене з дорученням їм робіт, передбачених
для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації (п. 6 Загальних положень випуску 1 ДКХП).
Не викликають сумнівів й коливань щодо галузевого забарвлення при формуванні назв по-
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сад (професій) так звані «наскрізні» професійні
назви робіт, що мають поширення за усіма видами економічної діяльності. Кваліфікаційні характеристики таких посад (професій) містяться
у випуску 1 ДКХП. Зокрема, там можна ознайомитися із завданнями та обов’язками таких працівників як: «Головний інженер» ( код КП —
1223.1), «Головний економіст» (код КП — 1231),
«Головний енергетик» (код КП — 1222.1), «Генеральний конструктор» (код КП — 1210.1),
«Інженер» (код КП — 2149.2), «Економіст» (код
КП — 2441.2), «Технолог» (код КП — 3119),
«Технік-технолог» (код КП — 3111), «Інженертехнолог» (код КП — 2149.2), «Механік» (код
КП —3115) та багатьма іншими. До цієї професійної групи застосовуються усі наведені вище
правила й порядок побудови «складних» професійних назв.

Відповідність назв посад
«пільговим» спискам
Врахування на практиці зазначених норм захищає інтереси як працівника, так і роботодавця. Адже іноді для підтвердження виконання тих
або інших «пільгових» робіт, працівнику доводиться надавати до органів пенсійного забезпечення підтверджуючі документи (лист від підприємства, завірену копію посадової інструкції
тощо). З іншого боку, правильно оформлені (за
конкретними умовами діяльності) та підписані
працівником посадові обов’язки не дадуть йому
можливості уникнути відповідальності у випадку недбалого їх виконання.
Під час обрання назви посади необхідно звертати увагу на її віднесеність до Списків № 1 та
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких повний робочий день
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, які затверджені постановою КМУ від 16 січня
2003 р. № 36 (далі — Постанова № 36), та до
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на
щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий
характер праці, які затверджені постановою
КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290. Так, професію робітника з обслуговування підземного
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гірничопрохідницького устаткування слід вносити до штатного розпису та трудової книжки
тільки у вигляді «Електрослюсар-монтажник
підземного гірничопрохідницького устаткування» (код КП — 7241) — адже саме у такому вигляді вона прописана у Списку № 1, затвердженому Постановою № 36, що надає робітнику
право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Натомість деякі професії з того ж Списку № 1
доведеться формувати від «базових» назв (зокрема, наведену у Таблиці 2 назву роботи «Чистильник» треба буде розширити відповідно сфери діяльності підприємства — наприклад,
«Чистильник у виробництві хлору» (код КП —
8162)). Слід нагадати, що до «пільгових» списків
вітчизняне законодавство відносить не лише робітничі професій, але й професії керівників, професіоналів та фахівців.
Насамкінець, зазначимо, що невідповідність
назв посад та професій підприємства вимогам

нормативної документації може виникнути й з
причин появи змін до КП, які передбачають скасування, зміну назв та кодів, внесення нових
професійних назв робіт.
Тож, щоб уникнути адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення кожному кадровику необхідно застосовувати і Правило № 3
користування КП: слідкувати за змінами до
КП, що періодично виходять та стають чинними.
Отже, процес складання й правильного наповнення штатного розпису підприємств має ще й
динамічну складову, на що кадровикам сьогодні
треба звертати особливу увагу.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Працівник з дипломом
бакалавра: хто він?
Зазвичай, коли виникає необхідність добору персоналу, в графі про рівень освіти
можна побачити як необхідність вищої, так і професійно-технічної освіти. Усе залежить від посади та робочого місця. І якщо з кваліфікованими робітниками все більшменш зрозуміло, то виникають певні питання щодо вищої освіти. Ми звикли вже до
магістрів і спеціалістів, водночас такий освітній рівень як бакалавр також належить до
вищої освіти. Відповідно йому притаманні певні професії та посади, але якими ж конкретно вони є? Чи можна задовольнити потреби підприємства бакалавратом? Отже,
визначимося з відповідями на ці та інші запитання.

П

ерш ніж говорити про професійні назви
робіт, визначимо сутність і розуміння
освітньо-кваліфікаційного рівня та його
вплив на трудову діяльність. Так, відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556) «бакалавр» є першим освітнім рівнем вищої освіти, який відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій
(затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341), і передбачає здобуття особою теоретичних
знань і практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраним фахом. Слід звернути увагу на те, що відповідно до зазначеного
вище Закону № 1556 крім бакалавра є й інші
освітньо-кваліфікаційні рівні, зокрема: «молодший бакалавр», але на сьогодні чітких рамок застосування на практиці професійних назв робіт
з таким рівнем немає. Отже, зупинившись на
освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», нагадаємо, що не слід відповідного працівника
вважати кимось недостатньо підготовленим,
або ж вважати цей рівень щось на кшталт «середньої спеціальної освіти». Зазвичай бакалаврів вважають першою сходинкою до науковості,
що в більшості випадків не важливо для практики (тобто достатньо технічних знань і навичок).
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Про професії «бакалаврів»
Якщо підходити до цієї теми з боку професійної класифікації, то більшість кадровиків стверджуватиме: до третього розділу «Фахівці» Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП), серед
іншого, належать професійні назви робіт, яким
відповідає кваліфікація за дипломом або іншим
відповідним документом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Додати також слід і те,
що крім цього рівня, третій розділ КП на сьогодні
містить професії, працівники яких повинні мати
освітній рівень або «молодшого спеціаліста»,
або «спеціаліста».
Зверніть увагу на те, що з прийняттям Закону
№ 1556 змінюється використання освітньокваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст»
і «спеціаліст», а саме:
— вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст» (повна вища освіта) після
набрання чинності Закону № 1556 прирівнюється до вищої освіти ступеня «магістр»,
а «молодший спеціаліст» (початкова вища освіта) — до вищої освіти за освітньо-професійним
ступенем «молодший бакалавр»;
— останнім роком, в якому вищі навчальні
заклади мають право робити набір на зазначені
вище освітньо-кваліфікаційні рівні, є 2016 рік.
За кодуванням КП не можна прослідкувати
приналежність тієї чи іншої професійної назви
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роботи до певного освітньо-кваліфікаційного
рівня. Однак, є можливість, у більшості випадків, виявити це за допомогою відповідних кваліфікаційних характеристиках, що містяться в га-

лузевих випусках Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП). На початку розглянемо найбільш уживані професійні назви робіт (Таблиця 1).
Таблиця 1

Фахівець (код КП — 3439)
I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця II категорії: для спеціаліста — не менше 1 року, для бакалавра — не менше 2 років.
II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста — без
вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією фахівця — не менше 1 року.
Без категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
Без вимог до стажу роботи.
Технік (код КП — 3119)
I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
Стаж роботи за професією техніка II категорії — не менше 1 року.
II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка — не менше
2 років.
Без категорії: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Технік-технолог (код КП — 3111)
I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
Стаж роботи за професією техніка-технолога II категорії — не менше 1 року.
II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-технолога — не
менше 2 років.
Без категорії: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Кресляр (код — КП 3118)
Без категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без
вимог до стажу роботи.

«Ланцюг кваліфікації»
Що ж можна сказати з приводу використання
«бакалаврів» на практиці? З одного боку, роботодавець має розуміти, що «бакалаври» — це
повноцінні працівники, які мають закінчену
вищу освіту початкового рівня. З іншого боку,
відповідні працівники мають певні знання та
компетенції за тими професіями, яким фактично не притаманні знання магістратури. І це, в
свою чергу, як можна було б вважати, не виступає чинником, що впливає на розмір заробітної
плати. Скажімо, кожен роботодавець знає, що
якщо йому потрібен кваліфікований робітник,
наприклад, 4 – 6 розрядів, то жодним чином
працівник за подібною спеціалізацією (напрямом підготовки) не замінить такого працівника.
Тут діє правило «кінцевої кваліфікації», тобто
такого рівня освіти, який достатній для виконання тих або інших видів робіт, покладених на
відповідного працівника.

40

Але певною мірою є значний перелік професійних назв робіт, який відповідає поняттю «ланцюг кваліфікації», тобто від початкового рівня
до кінцевого.
Наприклад, для підприємства «А» необхідні
працівники, що займаються такими видами робіт: здійснюють планові огляди трас кабельних
ліній; контролюють стан будівельних робіт, що
проводяться в охоронній зоні кабельних ліній;
контролюють дотримання Правил влаштування
електроустановок під час прокладання нових
кабельних ліній будівельно-монтажними організаціями тощо.
Серед вимог, що висуваються до таких працівників є знання щодо призначення кабелів і
правил їхнього прокладання, трас кабельних ліній; правил проведення земляних робіт у зоні
проходження кабельних ліній; способів захисту
кабельних ліній від механічних пошкоджень;
елементарні знання з електротехніки тощо.
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Кваліфікаційними вимогами встановлено,
що такі робітники повинні мати базову загальну
середню освіту чи початкову загальну освіту та
професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таким вимогам, відповідає професія «Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж».
Розглянемо схематично підготовчий процес
на прикладі зазначеного вище робітника (Таблиця 2).
Таблиця 2

«Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж» (код КП — 9322)

«Електросушильник кабелів» (код КП — 8152)
Прикладами робіт, що має виконувати відповідний робітник є: сушіння кабелю струмом різної сили у вакуум-апаратах;
установлення сили струму залежно від перетину та напруги кабелю; контроль температури нагрівання кабелю, залишкового тиску, необхідного вакууму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та апаратури тощо.
Освітні вимоги: професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж робота за технологічно суміжною професією
4 розряду — не менше 1 року.

«Електромеханік» (код КП — 3113)
Прикладами робіт, що має виконувати відповідний робітник є: керівництво роботою електромонтерів; контроль якості робіт;
участь у ліквідації несправностей у роботі пристроїв, їхньому ремонті, монтажі та регулюванні, електротехнічних вимірюваннях
і випробуваннях; участь у розслідуванні причин пошкоджень обладнання та розробленні заходів із запобігання аварій і виробничого травматизму, у проведенні оглядів стану колії щомісяця, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації,
блокування (СЦБ) тощо.
Освітні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр) і стаж роботи електромонтером вищого
розряду — не менше 1 року.

«Інженер-енергетик» (код КП — 2143.2)
Прикладами робіт, що має виконувати відповідний робітник є: забезпечення енергопостачання будівельних об’єктів, підсобних
виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування; участь у
розробленні планів виробництва та споживання електроенергії, палива, пари, газу, води, стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації; нагляд за контрольновимірювальними, електротехнічними та теплотехнічними приладами; складання технічних завдань з проектування нових і реконструкції діючих енергооб’єктів; проведення інвентарного обліку наявності та руху енергоустаткування будівельної організації,
витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства тощо.
Освітні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

«Головний енергетик» (код КП — 1222.1)
Прикладами робіт, що має виконувати відповідний робітник є: керування науково-технічною та технологічною підготовкою
енергозабезпечення підприємства; організація технічно правильної експлуатації та своєчасного ремонту енергетичного та
природоохоронного устаткування та енергосистем, плануванням і організацією роботи енергетичних цехів і господарств, розробленням графіків ремонту енергетичного устаткування та енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством
електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стисненого повітря, норм витрат і режимів споживання всіх видів
енергії; участь у розробленні планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва, у
підготовці пропозицій щодо реконструкції, технічного переоснащення підприємства, упровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення
підприємства і його підрозділів, у підготовці технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих енергооб’єктів
тощо.
Освітні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня
відповідного професійного спрямування — не менше 2 років.

№ 3 (111), 1 лютого 2016

41

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Отже, як бачимо, вищенаведена «ланцюгова
кваліфікація» передбачає різні рівні освіти, однак бакалаврам у цьому прикладі відповідають
лише дві повноцінні професійні назви робіт, які,
крім іншого, належать до третього та другого
розділів КП.

«Бакалаври» – керівники
Цікавим прикладом є те, що мають місце професійні назви робіт керівників, до яких, поряд з
іншим, висуваються вимоги з наявністю вищої
освіти рівня «бакалавр». Це наприклад, такі посади, що зазначені у Таблиці 3.
Таблиця 3

Завідувач майстерні (код КП — 1221.2)
Керує проведенням робіт з технічного обслуговування, ремонту механізмів, техніки та обладнання. Видає ремонтному персоналу завдання та контролює його виконання. Розробляє графіки технічного обслуговування, технічних оглядів та ремонтних
робіт техніки і технологічних машин. Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з
високою якістю ремонтних робіт. Забезпечує раціональне використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів,
запасних частин, деталей тощо.
Майстер (код КП — 1222.2)
Здійснює оперативне регулювання ходу виробництва на закріпленій дільниці роботи, контролює виконання змінно-добових
завдань та графіків. Забезпечує своєчасну підготовку виробництва, забезпечує дільницю всіма необхідними матеріалами, інструментом, пристроями, змінним обладнанням, технологічною документацією. Контролює технологічний процес та веде облік
роботи. Координує роботу дільниці, своєчасно вживає необхідних заходів щодо усунення неполадок та зупинок обладнання, які
виникають у процесі роботи. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт. Складає замовлення на отримання та виготовлення запасних частин, деталей, інструментів, необхідних для виконання дільницею виробничих завдань та забезпечує всі замовлення відповідною технічною
документацією. Контролює своєчасне виконання замовлень, здійснює приймання деталей та запасних частин, перевіряє їхню
відповідність встановленим розмірам, кресленням, технічним умовам. Веде облік наявних запасних частин, деталей, контролює
їх правильне складування та зберігання, вживає заходів щодо своєчасного поповнення аварійного запасу тощо.
Завідувач архіву (код КП — 1229.7)
Очолює роботу з організації та ведення архівної справи на підприємстві, в установі, організації. Забезпечує відповідно до
встановленого порядку приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. Разом з керівниками
структурних підрозділів розробляє номенклатуру справ поточного діловодства. Керує роботою з упорядкування довідкового
апарату, який полегшує облік і використання архівних документів. Надає методичну допомогу щодо пошуку потрібних документів, інструктує працівників структурних підрозділів підприємства про порядок формування, підготовки і здавання матеріалів до архіву. Контролює своєчасне надходження до архіву документів, ведення яких закінчено. Забезпечує проведення
роботи з експертизи цінності архівних документів, формування документів у справи постійного та тимчасового зберігання.
Керує роботою із складання описів справ для передавання документів до державних архівів, складання актів про знищення
документів, термін зберігання яких минув тощо.
Завідувач господарства (код КП — 1239)
Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання чистоти у приміщеннях та
на прилеглій території. Стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту. Забезпечує працівників
канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку. Керує роботою обслуговуючого персоналу тощо.
Начальник господарського відділу (код КП — 1239)
Забезпечує господарське обслуговування і належний стан згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної
безпеки будівель та приміщень, в яких розташовано підрозділи підприємства, установи, організації, а також контроль за справністю обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо). Бере участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, повітропроводів та інших споруд), складанні кошторисів
господарських витрат. Організовує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт.
Забезпечує підрозділи підприємства, установи, організації меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної та управлінської праці, здійснює нагляд за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту. Організовує оформлення
необхідних документів для укладання договорів на надання послуг, одержання та зберігання канцелярського приладдя, необхідних господарських матеріалів, устаткування та інвентарю, забезпечує ними підрозділи підприємства, а також ведення обліку
витрат і складання встановленої звітності тощо.
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Таким чином, слід пам’ятати, що певні професії та керівні посади можуть мати лише освітні вимоги рівня бакалавр, і наявність у відповідних працівників вищого рівня не є чимось
компетентнішим або кращим, оскільки кожна
професія висуває до її носія оптимальні вимоги,
у тому числі й освітньо-кваліфікаційні.
Крім того нагадуємо про те, що Господарський кодекс України дозволяє роботодавцю
створювати таку структуру підприємства, яка
буде для нього найефективнішою, а норми пра-

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ці дозволяють обирати на посади навіть таких
працівників, які можуть і не мати відповідної
освіти чи стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній
практичний досвід і успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов’язки, на що вказано в «Загальних положеннях» ДКХП.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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

У працівника закінчується строк дії контракту, проте керівництво має намір
укласти з ним новий. Чи потрібно оформлювати звільнення працівника внаслідок
закінчення строку дії контракту, якщо бажано, щоб новий контракт набув
чинності вже наступного дня (або ж між ними має бути перерва у кілька днів),
та чи слід вносити якісь записи до трудової книжки працівника?
У Вашому випадку є кілька варіантів: або
внести зміни до ще чинного контракту щодо
строку його дії чи продовжити строк дії цього
контракту (тоді звільняти працівника не потрібно), або ж звільнити працівника і укласти з ним новий контракт.
Згідно з ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), контракт є особливою
формою трудового договору, в якому строк його
дії, права, обов’язки і відповідальність сторін,
умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (тобто працівника та
роботодавця). Також варто відзначити, що укладення трудового контракту з працівником є
можливим лише у разі, коли він належить до категорії працівників, котрі згідно із законами
України можуть працювати за контрактом.
Питання щодо порядку укладення контракту,
його змісту та умов розірвання врегульовані
нормами КЗпП та Положенням про порядок
укладання контрактів при прийнятті (найманні)
на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня
1994 р. № 170 (далі — Положення № 170). У разі,
якщо контракт укладається з керівником державного підприємства, слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України «Про
застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» від 19 березня 1993 р. № 203.
Наразі перейдемо до розгляду можливих варіантів дій у Вашій ситуації.
Варіант 1 (зміна контракту): Відповідно до
п. 9 Положення № 170, контракт може бути
змінений за згодою сторін (у тому числі й щодо
строку його дії), складеною в письмовій фор44

мі. Такою «письмовою згодою сторін» є додаткова угода до контракту, завдяки якій сторони за
взаємною згодою можуть змінювати будь-які
його умови, зокрема й зменшувати або збільшувати строк дії контракту. Додаткову угоду можна укласти будь-коли протягом строку дії контракту, але обов’язково у письмовій формі,
оскільки вона є невід’ємним додатком до контракту. На практиці така угода укладається, як
правило, в останній день роботи працівника за
контрактом, строк дії якого закінчується, і набуває чинності з наступного дня, хоча ніщо не
заважає її укласти завчасно.
Варіант 2 (продовження контракту): Цей
варіант дуже схожий на попередній — єдиною
відмінністю є те, що якщо у разі внесення змін
до контракту у додатковій угоді до нього вказується, що у відповідному пункті контракту слід
змінити строк дії (тобто замінити кінцеву дату
на іншу), то при продовженні контракту у додатковій угоді просто зазначається, що строк дії
контракту продовжено (ще на такий же строк,
на який контракт було укладено вперше (наприклад, один рік), чи на інший строк, або ж до певної дати). Загалом, ці два варіанти й не потрібно
було б розмежовувати, якби не норми п. 24 Положення № 170, а також п. 21 Типової форми
контракту з працівником, затвердженої наказом
Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р.
№ 23, які передбачають, що продовження або
укладення контракту на новий строк може
бути здійснено за угодою сторін за два місяці
до закінчення строку чинності контракту.
Тобто якщо зміни до контракту можна внести у
будь-який час (хоч і в останній день дії контракту), то продовжити його строк, враховуючи
наведені норми, необхідно не пізніше, аніж за
два місяці до закінчення строку дії контракту.
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Звісно, недотримання вказаних строків щодо
продовження контракту не вважається суттєвим
порушенням та не є підставою для визнання додаткової угоди до контракту недійсною (що підтверджено численними судовими рішеннями),
оскільки сам факт укладання такої угоди свідчить про взаємне волевиявлення сторін продовжити строк дії конкретного контракту. Але
якщо у Вас ще є час, то для уникнення у подальшому небажаних спорів з контролюючими органами все ж таки бажано укласти додаткову угоду щодо продовження контракту не менш ніж за
два місяці до закінчення його строку. Якщо ж
контракт от-от закінчиться і можливості продовжити його дію завчасно немає, то варто або діяти так само, як і в разі зміни істотних умов праці за бажанням працівника — тобто окрім
укладання додаткової угоди отримати ще й заяву працівника про продовження строку дії контракту (яка буде підтвердженням того, що ініціатива щодо продовження контракту виходила від
працівника), або ж застосувати перший варіант
і укласти додаткову угоду про зміну умов контракту щодо строку його дії (тобто контракт буде
не продовжений, не укладений на новий строк,
а саме змінений).
Як про зміну, так і про продовження строку
дії контракту роботодавець має видати відповідний наказ, але до трудової книжки працівника жодних записів вносити не потрібно,
оскільки трудові відносини між роботодавцем і
працівником не припиняються.
Варіант 3 (укладення нового контракту):
У разі, якщо строк дії контракту з працівником
закінчується й Ви бажаєте укласти з ним контракт знову, але при цьому суттєво змінити істотні
умови попереднього контракту (обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості й строків її
виконання, обов’язки та взаємну відповідальність сторін, умови оплати й організації праці,
підстави припинення і розірвання контракту
тощо) або ж внести масу уточнень, то доцільніше буде звільнити працівника за п. 2 ст. 36 КЗпП,
а потім укласти з ним новий контракт. При цьому робити якусь перерву між датою закінчення строку дії попереднього контракту та
укладанням нового контракту з тим же пра-
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цівником зовсім необов’язково — це може
бути і наступний день після звільнення (думка щодо необхідності «перерви» між контрактами є досить поширеною серед кадровиків, проте
не має жодного законодавчого підґрунтя).
Зверніть увагу, що якщо Ви оберете саме цей
варіант, то із закінченням строку дії попереднього контракту трудові відносини між роботодавцем і працівником припиняються — тобто звільнення є обов’язковим. Заява працівника не
потрібна, а процедура звільнення здійснюється
за звичайною схемою: видається наказ чи розпорядження роботодавця про звільнення працівника внаслідок закінчення строку трудового
договору (контракту) й з працівником проводиться остаточний розрахунок (тобто виплачуються всі суми, що належать працівникові від
підприємства, зокрема, й грошова компенсація
за невикористану щорічну відпустку). Далі можна укладати новий контракт, а дата набрання
ним чинності має бути визначена у самому
контракті (як вже було зазначено, нею може
бути і дата, наступна після дати закінчення строку дії попереднього контракту). Також у новому
контракті прописують строк його дії та/або вказують дату його закінчення.
От за таких обставин до трудової книжки записи про звільнення працівника та повторне
прийняття на роботу потрібно буде внести —
адже згідно з п. 2.4. 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, всі записи до трудової
книжки про прийняття на роботу роботодавець
вносить після видання наказу (розпорядження),
але не пізніше тижневого строку, а про звільнення — в день звільнення. Це означає, що при
кожному прийнятті на роботу й при кожному
звільненні (незалежно від виду та строку трудового договору) роботодавець повинен внести
відповідний запис до трудової книжки.
Також не забувайте, що у разі закінчення
строку дії попереднього контракту та навіть одночасного укладання нового контракту, який
діятиме вже з наступного дня, працівник все
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одно звільняється й одразу приймається на роботу заново — тобто працівник вважатиметься
новоприйнятим. А це вплине і на обчислення
лікарняних, відпускних, проведення індексації

тощо. Крім того, на нього розповсюджуватимуться і норми трудового законодавства щодо
порядку отримання щорічної відпустки у перший рік роботи.

Запис про звільнення помилково внесли
до трудової книжки іншого працівника, що робити?
Внести запис про недійсність помилкового.
На жаль, випадки виправлення записів, внесених помилково (тобто коли відсутні підстави
для їх внесення і яких у трудовій книжці взагалі не має бути), залишилися поза увагою
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58). Тому за
таких обставин необхідно керуватися загальними правилами внесення виправлень до трудових книжок і здоровим глуздом.
Так, насамперед згадаємо, що відповідно до
п. 2.10. Інструкції № 58 у розділах «Відомості
про роботу», «Відомості про нагородження»,
«Відомості про заохочення» трудової книжки
закреслення раніше внесених неточних або
неправильних записів не допускається. Отже,
«позбутися» помилкового запису шляхом його
закреслення не вийде.

З огляду на це, залишається діяти лише за
звичайною схемою виправлення записів й внести до трудової книжки запис про недійсність
попереднього. Для цього слід зазначити порядковий номер та дату внесення цього запису
(такі дані вносять так само, як і при звичайному
внесенні інших записів: у графі № 1 трудової
книжки записується порядковий номер запису,
а у графі № 2 — дата його внесення), а далі у
графі № 3 трудової книжки зробити запис про
недійсність відповідного запису із зазначенням
його номера (тобто записати фразу «Запис за №
таким-то є недійсним»). Зважаючи на те, що
запис про звільнення є недійсним не внаслідок
неправильно вказаної підстави звільнення чи
поновлення працівника на роботі (адже за таких обставин надалі мало б бути наведене правильне формулювання чи інформація про поновлення працівника на попередній посаді), а
внесений внаслідок помилки, то доцільним буде
також зазначити про це у трудовій книжці (див.
Зразок).
Зразок

8

01

02

2016

Звільнено у зв’язку з прогулом без поважних причин,

Наказ від 01.02.2016

п. 4 ст. 40 КЗпП України

№ 20-п

Начальник відділу кадрів Луць О. І. Луць
9
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Запис за № 8 є недійсним, внесений помилково
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Також пам’ятайте, що згідно з п. 2.10. Інструкції № 58 при наявності у трудовій книжці запису
про звільнення, який надалі визнано недійсним,

на прохання працівника йому видається «Дублікат» трудової книжки без внесення до неї такого
запису.

Чи можна перевести працівника на півставки
внаслідок зменшення обсягу його роботи?

Так, можна.
Але зверніть увагу, що в законодавстві немає
процедури «переведення на півставки» — бажаного результату можна досягнути шляхом встановлення для працівника неповного робочого
часу. При цьому враховуйте, що це буде зміною
істотних умов праці — адже відповідно до ст. 32
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) під зміною істотних умов праці розуміють зміну систем та розмірів оплати праці,
пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо.
Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два
місяці. Роботодавець оформляє відповідне рішен-

ня своїм наказом та попереджає про зміну умов
праці працівника, а той вже може як погодитися,
так і не погодитися продовжувати роботу в нових
умовах. У разі незгоди працівника з новими
умовами він може бути звільнений за п. 6 ст. 36
КЗпП.
Водночас, згідно зі ст. 56 КЗпП, за угодою
між працівником і роботодавцем може встановлюватись як під час прийняття на роботу,
так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Якщо неповний робочий час встановлюється за згодою сторін, то
зміна режиму роботи відбувається з того моменту, про який домовилися сторони, й оформлюється наказом роботодавця на підставі заяви
працівника.

Якщо працівник працює на двох посадах (за суміщенням),
то як йому оформлювати відпустку — за двома посадами одночасно
чи лише за основною?
У разі суміщення відпустка лише одна.
Відпустка за суміщуваною посадою окремо
не надається і Ви оформлюєте лише один наказ про відпустку у звичайному порядку. Адже
суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, додаткової роботи за іншою
професією (посадою) на одному і тому самому
підприємстві протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня. Тобто Ви
просто не можете за однією посадою надати
відпустку, а за іншою — ні, оскільки і та, і інша
робота виконується у межах робочого часу
(підвищується навантаження працівника, але
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не збільшується тривалість роботи). Єдине, на
що слід звернути увагу, це те, що доплата за
суміщення включається в розрахунок середньої заробітної плати при розрахунку заробітної плати за час відпустки за основною посадою.
Якщо ж Ви випадково застосували неправильний термін й насправді мали на увазі не
суміщення, а внутрішнє сумісництво, то у такому випадку наказів має бути два (окремо за
кожною посадою), а тривалість відпустки за сумісництвом має бути така, яка передбачена для
посади, за якою працівник працює за сумісництвом. Також враховуйте, що відповідно до п. 14

47

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР, якщо тривалість відпустки за роботою за сумісництвом менша, ніж за
основною, то сумісникові, за його бажанням, в

обов’язковому порядку повинна надаватися
відпустка без збереження заробітної плати на
термін до закінчення відпустки за основним
місцем роботи.

У заяві про надання чергової щорічної відпустки згідно з графіком
відпусток працівник повинен вказувати дату початку і дату закінчення
відпустки чи тільки кількість днів та з якого числа?
Кількість днів та дату початку відпустки.
Загалом, якщо у графіку відпусток встановлено чіткі дати відпустки і працівник не просить їх скоригувати на кілька днів, то окрема
заява від працівника щодо надання такої відпустки взагалі може не подаватися — у такому
випадку підставою для оформлення наказу про
надання відпустки буде затверджений графік
відпусток.
Якщо ж графіком відпусток визначається
лише певний період (наприклад, «лютий – березень»), під час якого працівник може використати свою відпустку, то працівник повинен подати відповідну заяву з проханням про надання

відпуски з дня, погодженого попередньо з роботодавцем в межах періоду, запланованого
графіком, із зазначенням тривалості відпустки.
Також працівник може зазначити у заяві й повністю весь період надання відпустки (наприклад, «з 22 лютого по 17 березня 2016 року»),
але за таких обставин слід перевірити, чи правильно він розрахував дату закінчення відпустки. Окрім цього пам’ятайте, що святкові та неробочі дні, зазначені у ст. 73 Кодексу законів
про працю України, при визначенні тривалості
щорічних відпусток не враховуються (ч. 2 ст. 5
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).

На скільки днів додаткової відпустки «на дітей» має працівниця,
яка є матір’ю трьох дітей до 15 років?

На 10 календарних днів.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, на
додаткову оплачувану відпустку мають право:
— жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років;
— жінка, яка працює і має дитину-інваліда;
— жінка, яка працює і усиновила дитину;
— матір інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одинока мати;
— батько дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла під опіку дитину або інва-
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ліда з дитинства підгрупи А I групи;
— один із прийомних батьків.
Тривалість відпустки «на дітей» — 10 календарних днів, а за наявності декількох підстав —
17 календарних днів. Оскільки, як вбачається з
Вашого запитання, у працівниці є лише одна
підстава для надання такої відпустки (наявність
двох або більше дітей віком до 15 років), то її
тривалість становитиме 10 календарних днів.
Отримання відпустки тривалістю 17 календарних днів можливо лише у разі, якщо Ваша працівниця має ще якусь з наведених підстав для
отримання такої відпустки (наприклад, вона
одинока мати або ж хтось з її дітей є інвалідом).

№ 3 (111), 1 лютого 2016

СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Л
Лінгвіст
 Короткий опис професії: Лінгвіст є професіоналом з мовознавства, який вивчає систематику мов, створює їхню класифікацію.
 Зміст роботи: Розроблює методику лінгвістичного аналізу та наукову і спеціальну термінологію, перекладає з однієї мови на іншу, удосконалює алфавіт і орфографію, створює писемність
для раніше неписьменних народностей.
 Повинен знати: Основи мовознавства, літературу, історію та культуру країн, мови яких
вивчаються, етнографію, економіку і філософію, іноземну мову (після закінчення факультету іноземних мов — не менше двох іноземних
мов).
 Професійно важливі особистісні якості:
Фонематичний слух, смислова й логічна пам’ять,
аналітичні здібності, лінгвістичне чуття, образно- логічне мислення, стійка увага.
 Умови праці: Робота відбувається у фірмах
(бюро) з перекладів, друкованих виданнях,
представництвах іноземних компаній, фондів,
дипломатичних представництвах.
 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
 Затребуваність на ринку праці: Висока.
 Рівень заробітної плати: 5 000 – 6 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 2444.2, ця професія у КП
належить до підкласу «Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»
(далі — КВЕД) — до класу 72.20 «Дослідження й
експериментальні розробки у сфері суспільних
і гуманітарних наук».
 Споріднені професії: «Філолог», «Перекладач».

Лісник
 Короткий опис професії: Лісник — це робітник лісового господарства, який виконує ро№ 3 (111), 1 лютого 2016

боти з охорони лісу, захисту від хвороб та шкідників, а також виконує різні лісогосподарські
роботи.
 Зміст роботи: Займається організацією
усіх лісогосподарських робіт і стежить за їх виконанням: розведення та відновлення лісу, збирання насіння, догляд за ґрунтом і станом дерев,
проведення меліоративних робіт; селекціонує
дерева різних порід, створюючи промислові ділянки високопродуктивних, швидкозростаючих
лісових культур; проводить також роботу з лісозаготівлі з метою раціонального використання
лісових ресурсів. Лісник здійснює обміри лісових масивів, вимірює запаси деревини, вираховує їхній обсяг, а також приріст дерев, складає
карти деревостанів, ґрунтів лісництва.
 Повинен знати: Технологію лісовирощування, основи лісової патології і протипожежної
профілактики, засоби і способи боротьби з лісовими пожежами, біологію шкідників й хвороб
лісу, деревно-чагарникових порід, правила рубок та відпуску лісу; вміти своєчасно визначати
вирубку хворих дерев, вміти заздалегідь визначати пожежонебезпечні ділянки і вчасно вживати необхідні захисні заходи.
 Професійно важливі особистісні якості:
Уважність, рухливість, стресостійкість, витривалість, спостережливість, сміливість, фізична
сила, міцне здоров’я.
 Умови праці: Праця лісника є середньої
важкості та напруженості. До основних несприятливих умов треба віднести: переохолодження
тіла, промокання одягу та можливість застуди,
недостатню побутову облаштованість, можливість травматизму. Головними медичними протипоказаннями до праці лісника є: захворювання кістково-м’язової та серцево-судинної
системи, алергійні хвороби та психічні захворювання.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта та підготовка у лісництві.
 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 6141, ця професія у
КП належить до підкласу «Робітники, зайняті

49

СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

в лісовому господарстві, та лісоруби», у КВЕД —
до групи 02.01 «Лісівництво та інша діяльність у
лісовому господарстві».
 Споріднені професії: «Лісничий», «Помічник лісничого», «Лісоруб», «Чокерівник».

Лоцман
 Короткий опис професії: Це знавець фарватеру, фахівець порту з проводки суден, відповідальний за їхнє безперешкодне проходження в
складних місцях акваторії порту.
 Зміст роботи: Здійснює лоцманське проведення судна з метою забезпечення безпеки
мореплавання на підходах до морських портів, а
також у районах обов’язкового лоцманського
проведення. Визначає необхідність залучення
буксирів під час проведення та надає допомогу
у поставленні судна на якір. Повідомляє капітана морського порту про будь-які зміни на фарватері та аварійні морські події. Здійснює контрольні функції щодо стану екології акваторії
порту.
 Повинен знати: Рельєф дна в акваторії,
умови плавання у конкретному, прибережному районі; вміти читати морські карти, надавати рекомендації щодо проходження акваторії
порту.
 Професійно важливі особистісні якості:
Хороша пам’ять, розвинений окомір, стресостійкість, фізична витривалість, сміливість.
 Умови праці: На суднах, що заходять у акваторію порту (виходять з акваторії); іноді під
час шторму та в інших небезпечних умовах.
 Кваліфікаційні вимоги: Тільки дипломований капітан (перший рівень вищої освіти) має
право, вивчивши конкретний район плавання,
пройти атестацію на спеціальних курсах і стати
лоцманом.
 Затребуваність на ринку праці: Висока.
 Рівень заробітної плати: 9 000 – 10 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 3142, ця професія у
КП належить до підкласу «Вахтові офіцери та
лоцмани», у КВЕД — до розділу 50 «Водний транспорт».
 Споріднені професії: «Штурман», «Шкіпер».
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Маклер біржовий
 Короткий опис професії: Фахівець з торгівлі на біржах, який діє відповідно до замовлень
своїх клієнтів, продає й купує товари, цінні папери та акції.
 Зміст роботи: Виконання розпоряджень
клієнта відносно біржових операцій; аналіз преси щодо економічного стану підприємств, акції
яких продаються та купуються на біржі; наради
з клієнтом щодо купівлі й продажу цінних паперів та акцій; складення звіту про проведену роботу, інформування про рух цін на акції клієнта,
виконання аналізу і прогнозу.
 Повинен знати: Регламент бірж і системи
торгів, економіку, основи підприємництва, законодавство про комерційну діяльність, методи визначення якості та порядок встановлення
цін на продукцію, англійську мову; вміти проводити стратегічні та оперативні математичні
розрахунки щодо фінансових результатів торгів.
 Професійно важливі особистісні якості:
Швидка реакція, аналітичні здібності, врівноваженість, пунктуальність, стресостійкість.
 Умови праці: В маклерській фірмі й приміщенні біржі, досить часто — в умовах підвищеного шуму.
 Кваліфікаційні вимоги: Початковий рівень
вищої освіти (молодший бакалавр).
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 4 000 – 6 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 3411, ця професія у
КП належить до підкласу «Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники)
із заставних та фінансових операцій», у КВЕД —
до класу 64.99 «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.» (у КВЕД абревіатура «н.в.і.у.»
означає «не віднесена до інших угруповань»).
 Споріднені професії: «Фахівець з біржових
операцій», «Брокер».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!
Йде засідання суду:
— Обвинувачений, коли та яким чином у Вас опинився чужий гаманець?
— Ввечері 31 грудня минулого року я поцупив його
у сусіда, проте майже одразу пожалів про це, розкаявся
й хотів його повернути…
— То чому ж Ви цього не зробили?
— Бо сусід того дня вже поїхав з родиною до тещі
святкувати Новий рік і в його квартирі нікого не було…
— А чому ж Ви не повернули гаманець наступного
дня?
— Бо в той день вже в гаманці нічого не було…

***

Після зустрічі Нового року дружина сперечається з
чоловіком, кому з них мити посуд. Дружина пропонує:
— Давай тепер мити посуд по черзі!
— Домовились. — погоджується чоловік.
— Чудово. Отже, цього року твоя черга.

***

Після канікул хлопці в школі хваляться подарунками, які отримали на Новий Рік. Один з них розповідає,
що тато йому щороку дарує одне й те саме — футбольний м’яч і рогатку.
— Якесь дивне поєднання, — зазначає його однокласник. — Може, твій тато футболіст, а рогатка то
так, для сміху?
— Та ні, — відповідає хлопчик, — мій тато не футболіст, а скляр...

***

Йдуть двоє однокурсників, у яких після вчорашнього святкування Дня студента грошей зовсім не залишилося. Бачать — на балконі 3-го поверху висить палиця копченої ковбаси на мотузці. Один залишається
насторожі, інший лізе по балконах вгору. Раптом підходить поліція:
— Добрий день. У вас все гаразд? Можливо, треба
чимось допомогти?
— Та ось, — швидко знаходить відповідь хлопець,
який залишився внизу, — готуємо сюрприз однокурсниці на честь Тетяниного дня, подаруночок вішаємо.

— Так це ж свято вчора було?! — дивується один з
поліцейських. — Я точно знаю, бо в мене теж донька
студентка.
— Справді? Васько! Знімай ковбасу і злазь, я ж тобі
казав, що ти неправильно день на календарі відмітив!

***

Студенти запросили на святкування Тетяниного дня
свого найулюбленішого викладача. Як годиться, трохи
випили, поїли й розговорилися:
— Іване Петровичу, розкажіть, а чому Ви вирішили
викладати в нашому університеті? — запитала одна зі
студенток.
— Ти знаєш, Даринко, у нас в універі найкраща
їдальня. От коли я був студентом, то й ходив до університету заради неї. Тепер тут і викладаю. А мотивація не
змінилася…

***

«Зима. Йшов сніг, вітер завивав, немов поранений
вовк. Навкруги величезні замети, небо затягнуло злобними хмарами й здавалося, що ця завірюха ніколи не
припиниться… За такої погоди єдиним бажанням є
випити чашку гарячого чаю з медом, загорнувшись у
теплу ковдру…»
— Миколо, а тобі не здається, що ти якось не так
пишеш пояснювальну записку з приводу запізнення на
роботу?

І таке бува …

З Правил внутрішнього трудового розпорядку: «Кожен працівник має протягом року близько 115 вільних
від роботи днів на рік: 105 з них називаються субота та
неділя, а ще 10 — свята».
Із заяви: «У зв’язку з Днем народження моєї дружини прошу дозволити мені вважати 1 лютого неробочим днем».
З автобіографії: «Відразу після народження сина я
стала матір’ю».
З пояснювальної: «Я дійсно розмовляла з заступником директора на емоціях, трішки з нецензурними
висловами, але не ображаючи його».
З листа клієнтові: «Будь ласка, повідомте мені,
якщо цей лист Ви не отримаєте».

Пошук жартівника

Дружина, син та донька директора на новорічні свята вирішили над ним пожартувати й дали оголошення про наявність на його
підприємстві вакантної посади… директора. Звісно, через пару днів вони зізналися у своєму вчинкові, проте коли голова родини
запитав, кому ж з них ідея такого жарту спала на думку, одразу відповідати відмовилися, запропонувавши йому самому це
з’ясувати на підставі їх висловів. При цьому відомо, що хтось з них двічі сказав правду, хтось двічі збрехав, а хтось — один раз
сказав правду, а інший раз — збрехав. Допоможіть татові встановити жартівника, якщо твердження його рідних були такими:
Дружина: «Це не я. Так запропонував пожартувати твій син».
Син: «Я цього не вигадував. І моя сестра теж».
Донька: «Це вигадав не мій брат. Така ідея спала на думку мамі».
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Січень-2016

Важливі дати лютого

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
26

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (1 — Новий
рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 12
Кількість робочих днів — 19
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 — 151 година

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 29
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 21
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 — 168 годин

Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
Головний редактор
Анжеліка Домбругова
Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

5 — останній день подання до органу державної статистики:
звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за січень
2016 року (за новою формою, затвердженою наказом
Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
звіту про кількісний та якісний склад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
за формою № 9-ДС (річна) за 2015 рік (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 13 січня
2016 р. № 3).
12 — останній день подання до органу соціального
захисту населення звіту про фактичні витрати на виплату
середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період (за формою, затвердженою постановою КМУ від
4 березня 2015 р. № 105).
14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.
15 — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (встановлено Указом Президента
України від 11 лютого 2004 р. № 180/2004).
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1 — останній день подання до органу державної служби зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2015 рік (за формою, затвердженою
наказом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р. № 271).
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20 — День Героїв Небесної Сотні (встановлено Указом
Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015);
— День соціальної справедливості (встановлено Указом Президента України від 4 листопада 2011 р.
№ 1021/2011).
21 — Міжнародний день рідної мови (проголошено
Генеральною конференцією ЮНЕСКО за пропозицією
держав – членів організації у листопаді 1999 р.).
26 — останній день подання до органу державної
статистики:
звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ
(умови праці) (подається один раз на два роки) за 2015
рік (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 12 червня 2015 р. № 149);
звіту про травматизм на виробництві за формою
№ 7-тнв (річна) у 2015 році (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 18 серпня 2014 року № 242).
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суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

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

