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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Зміни до Порядку накладення штрафів за
порушення законодавства про зайнятість
населення
Уряд постановою від 3 лютого 2016 р. № 55 вніс зміни
до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р.
№ 509 (далі — Порядок № 509).
Встановлено, що Порядок № 509 визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців
штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених ч. 2 ст. 265 Кодексу законів
про працю України та частинами 2 – 7 ст. 53 Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067). Нагадаємо, що раніше штрафи передбачалися лише за порушення норм ст. 53 Закону
№ 5067.
Зазначені штрафи можуть бути накладені на підставі:
— рішення суду про оформлення трудових відносин із
працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного
виконання роботи повний робочий час, установлений на

підприємстві, в установі, організації;
— акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства
про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.
Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу, як і раніше, уповноважена посадова особа приймає
не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта перевірки.
Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:
— у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених ч. 2, ч. 5 і ч. 6 ст. 53 Закону № 5067);
— у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених ч. 3, ч. 4 і ч. 7 ст. 53
Закону № 5067);
— органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Відбулося чергове засідання з доопрацювання
проекту Трудового кодексу
На дванадцятому засіданні робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу (далі — проект ТК) до
другого читання внесено низку пропозицій щодо доповнення проекту ТК нормами, спрямованими на захист
прав окремих категорій працівників.
Так, у прийнятій в першому читанні редакції ст. 108
проекту ТК встановлено заборону на звільнення з роботи з
ініціативи роботодавця вагітних жінок та жінок, які мають
дітей віком до 3-х років або дитину-інваліда. Члени робочої
групи і представники профспілок дійшли висновку, що вказану норму потрібно поширити не тільки на матерів, а й на
татусів, які також можуть доглядати за дитиною.
Також наразі законодавством від звільнення з ініціативи
роботодавця захищені лише жінки, які доглядають за дитиною віком до 3-х років. В окремих випадках вони мають
право залишатися у відпустці для догляду за дитиною із збереженням трудових відносин до досягнення дитиною 6-ти
років у разі наявності медичного висновку, що дитині дійсно
потрібен особливий догляд і вона не може бути влаштована
до дитячого дошкільного закладу. Робочою групою запропо-
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новано надати всім батькам право доглядати за дитиною до
досягнення нею 6-ти років, навіть за відсутності медичних
висновків щодо стану здоров’я дитини. Тож, у проекті ТК
передбачено, що один з батьків — мати або батько — можуть скористатися можливістю піти у відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею 6-ти років, а роботодавець не
може за своєю ініціативою розірвати з таким працівником
трудові відносини.
Було запропоновано виключити зі ст. 109 проекту ТК
поправку профспілок, яка встановлювала заборону звільнення працівника у зв’язку із досягненням ним пенсійного
віку або набуттям права на пенсію — через це працівників
було б позбавлено права на подальше продовження трудових відносин у разі досягнення пенсійного віку. Профспілки виступили проти цього, посилаючись на відповідні
статті проекту ТК, в яких йдеться про недопущення дискримінації працівника за будь-якими ознаками (у цьому
випадку — це вікова ознака), і норму про те, що пенсіонери мають рівні трудові права з іншими працівниками, врешті залишили.
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Зміна керівника чи бухгалтера:
кого, коли та як інформувати
Якщо керівник підприємства не його одноособовий власник (засновник), а є звичайним найманим працівником, то він може бути змінений. А якщо директор жінка,
в т. ч. власник (засновник), то є ймовірність того, що вона скористається правом на
відпустку у зв’язку вагітністю та пологами та/або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Може статися й так, що керівник не зможе виконувати свої обов’язки довгий час з інших причин, наприклад, через хворобу, і його
обов’язки буде покладено на когось іншого. Деякою мірою це стосується і головного бухгалтера. Здавалось би нічого надзвичайного, хіба мало працівників звільняються, йдуть у згадані тривалі відпустки, хворіють тощо? Так, але ці працівники
особливі, бо вони мають надто багато повноважень, а тому в разі їхньої зміни слід
враховувати деякі нюанси, які ми наразі й обговоримо.

Особливості звільнення керівника…
Характерна особливість звільнення керівника
підприємства полягає у тому, що його звільнити
з роботи може тільки орган, який його призначив. Сам себе керівник підприємства звільнити
не може. Перелік органів, що мають повноваження приймати на роботу та звільняти керівника, визначені нормами Господарського кодексу України (далі — ГК) та законами, які
визначають особливості діяльності певних видів
господарських товариств чи підприємств. Зазвичай орган, уповноважений приймати на роботу та звільняти з роботи керівника, визначено
в статуті чи установчих документах суб’єкта господарювання.
Наприклад, у товаристві з обмеженою відповідальністю керівника призначають загальні
збори учасників (ст. 59, п. «г» ч. 5 ст. 41 Закону
України «Про господарські товариства» від
19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ (далі — Закон
№ 1576); в акціонерному — наглядова рада
(п. 8 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VІ);
в приватному — власник або уповноважений
ним орган (ч. 3 ст. 65 ГК); на комунальному
підприємстві, в організації, установі — сільський, селищний, міський голова (п. 10 ч. 4
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ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/
97-ВР); на державному підприємстві, в організації, установі — міністр, керівник центрального органу виконавчої влади (п. 12 ч. 2 ст. 8, п.
18 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р.
№ 3166-VI).
Зрештою процедура звільнення керівника
така ж, як і звичайного найманого працівника
(видання наказу про звільнення на підставі рішення уповноваженого органу, заповнення та
видача трудової книжки, остаточний розрахунок і т. д.). І підстави для звільнення можуть
бути ті ж самі (за власним бажанням чи угодою
сторін, закінчення строку трудового договору
(контракту) тощо). Хоча є й особливі підставі,
які притаманні лише для випадків, коли звільняється керівник, зокрема, одноразове грубе
порушення трудових обов’язків керівником (п. 1
ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України,
далі — КЗпП); припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП). У той же час,
якщо керівник жінка, то в разі її звільнення до
уваги мають братися й відповідні норми КЗпП,
що регулюють питання соціального захисту
вагітних жінок і жінок з дітьми.
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… та головного бухгалтера
Головний бухгалтер, на відміну від керівника
підприємства, є «звичайним» найманим працівником, до прийняття/звільнення якого в законодавстві (за невеликими винятками, про які
мова піде далі), особливі вимоги не висуваються,
але можуть бути закріплені в установчих документах. Наприклад, питання прийняття/звільнення головного бухгалтера Закон № 1576 не
розглядає взагалі. Тому його приймати/звільняти керівник може одноособово (звичайно, з дотриманням норм трудового законодавства). Але
засновники можуть закріпити в статуті підприємства положення про те, що приймати/
звільняти головного бухгалтера мають право засновники на загальних зборах. А можуть закріпити й норму про те, що приймати/звільняти
головного бухгалтера керівник може лише за
погодженням із засновниками — цим самим вони
убезпечать себе від нечесних на руку чи то головних бухгалтерів, чи то керівників підприємства.
У той же час, з огляду на специфіку роботи
головного бухгалтера, побутує думка, що він нібито не може звільнитися до закінчення кварталу (року) — доки його «не закриє», подавши податкову або фінансову звітність. Звісно, такі
вимоги протиправні. Звільнення має відбуватися відповідно до норм трудового законодавства і ніхто не вправі забороняти звільнитися
головному бухгалтеру (та й керівнику підприємства також), через те, що ще не подано якусь
звітність тощо.
Між тим слід зауважити наступне. Донедавна
у п. 9 Типового положення про бухгалтерську
службу бюджетної установи, затвердженого
Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ)
від 26 січня 2011 р. № 59 (далі — Положення
№ 59), було встановлено, що головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється
посади відповідно до законодавства про працю
з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, керівником бюджетної установи за погодженням, зокрема, з органом Казначейства за місцем обслуговування бюджетної
установи у разі, коли така установа є головним
розпорядником коштів місцевого бюджету. Але
цю норму в квітні 2015 року було скасовано і
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встановлено, що головний бухгалтер бюджетної установи призначається на посаду та
звільняється з посади керівником бюджетної
установи відповідно до законодавства про
працю. Однак залишилася чинною норма про
те, що прийняття/передача справ головним бухгалтером бюджетної установи в разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки
стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформлюється відповідний акт
(п. 12 Положення № 59). Тому, як бачимо, бухгалтерам бюджетної сфери все ж таки варто завчасно «планувати» своє звільнення.

Повідомлення держреєстратора
Про звільнення керівника інформувати деякі
державні органи потрібно обов’язково, а про
звільнення головного бухгалтера — за певних
обставин.
Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 р. № 755-IV, який з
1 січня 2016 р. діє у новій редакції від 26 листопада 2015 р. (далі — Закон № 755), в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань
(далі — ЄДР) щодо юридичних осіб містяться
відомості про керівника юридичної особи, а за
бажанням юридичної особи — також про інших
осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної
особи, у т. ч. підписувати договори, подавати
документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які відмовилися від його прийняття),
дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи. Якщо юридична особа
має відокремлені підрозділи, то в ЄДР вносяться
відомості й про керівників таких підрозділів.
Крім того, у п. 43 ч. 2 ст. 9 Закону № 755 визначено, що в ЄДР містяться відомості про
смерть засновника (учасника) юридичної особи,
визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника
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юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії
від імені юридичної особи.
У ч. 3 ст. 10 Закону № 755 встановлено, що
якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР,
не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків,
коли третя особа знала або могла знати ці відомості. З цього випливає, що в разі зміни керівника юридичної особи до ЄДР мають бути
внесені відповідні зміни, але строків їх внесення не визначено. Встановлено лише строк
розгляду документів, що надійшли до державного реєстратора: згідно з п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону
№ 755 документи, подані для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
розглядаються протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій,
крім вихідних та святкових днів.
Але можна стверджувати, що з огляду на норми ст. 10 Закону № 755 юридична особа сама
має бути зацікавленою в якнайшвидшому внесенні таких змін до ЄДР.
Для державної реєстрації в ЄДР відомостей
щодо зміни керівника юридичної особи подаються такі документи (ч. 4 ст. 17 Закону № 755):
— заява встановленого зразка (можна взяти у
держреєстратора чи завантажити з нормативного документа);
— примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміну керівника;
— документ про сплату адміністративного
збору в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати
(з 1 січня 2016 р. — 413,40 грн).
Закон № 755 не уточнює з яких підстав має
змінюватися керівник, щоб вносити зміни до ЄДР.
Наявність відомостей про керівника у ЄДР —
це підтвердження його повноважень на представництво інтересів юридичної особи. Тому
внесення змін до ЄДР не слід розцінювати як
зобов’язання юридичної особи звільнити керівника. Натомість розірвання трудового договору,
як правило, завжди є підставою для внесення
змін до ЄДР.
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Як було зазначено вище, керівник юридичної
особи може змінюватися з підстав, які не передбачають розірвання трудового договору, але й
не дозволяють виконувати посадові обов’язки
(наприклад, відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами). Тому якщо виникає необхідність змінити керівника з таких підстав, то в рішенні уповноваженого органу має бути вказано про це, а
призначення нового керівника відбуватиметься
на умовах, визначених трудовим законодавством.
Наприклад, керівник-жінка йде у відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами, а надалі — й у
відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Рішенням уповноваженого
органу їй має бути надано такі відпустки, оскільки
це передбачено КЗпП. А керівником на час її відпустки за строковим трудовим договором (контрактом) може бути призначено іншу особу.
Про зміну керівника має повідомити, якщо
говорити словами Закону № 755, заявник —
уповноважений представник юридичної особи, який має підтвердити свої повноваження
оригіналом документа, що засвідчує його повноваження, або його нотаріально засвідченою
копією. Хто має бути цим уповноваженим представником, вирішують або засновники, або новий керівник розпорядчим актом в кожному випадку окремо або уповноважені працівники
підприємства діють відповідно до своїх посадових інструкцій. Зазвичай, внесенням змін до ЄДР
займаються юристи підприємства або ж такі залучаються зі сторони. Але на внесення змін можна уповноважити і кадровика, і бухгалтера.
Оскільки відомості про головного бухгалтера не є обов’язковими в ЄДР, то в разі звільнення головного бухгалтера і зміни до ЄДР не
вносяться.

Інформування
контролюючих органів
З повідомленням органів Державної фіскальної служби України (далі — ДФС) ситуація щодо
зміни керівника та головного бухгалтера протилежна внесенню змін до ЄДР — повідомляти про
зміну керівника підприємства не потрібно, а про
зміну головного бухгалтера — обов’язково.
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Порядок внесення змін до облікових даних
платників податків встановлено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 9 грудня 2011 р. № 1588 (далі — Порядок
№ 1588). Він ґрунтується на тому, що взяття на
облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться держреєстраторами, та процедур узяття
на облік платників податків, що забезпечуються
контролюючими органами. Тобто після внесення інформації до ЄДР вона автоматично потрапляє до контролюючих органів і додаткові реєстраційні дії можна не проводити.
Тут варто зауважити, що такий порядок оновлення даних щодо керівника юридичної особи
не звільняє її від обов’язку повідомлення ДФС та
її територіальних органів про прийняття керівника на роботу в порядку, затвердженому постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 413. Повідомлення про прийняття керівника підприємства
як працівника на роботу слід подавати окремо.
Оскільки ж, як вже було зазначено, відомості
про головного бухгалтера до ЄДР не вносяться, то
інформацію про його зміну слід подавати окремо.
Так, у п. 9.2. розділу IX Порядку № 1588 встановлено, що у разі виникнення змін у даних або
внесення змін до документів, що подаються для
взяття на облік згідно з Порядком (інформація
про бухгалтера належить до таких), крім змін,
які вносяться до ЄДР (це стосується, зокрема,
інформації про керівника), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом
10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого
органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП
подається з позначкою «Зміни» або за формою
№ 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни».
Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані
подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП
з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно
осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського
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та/або податкового обліку юридичної особи,
відокремлених підрозділів юридичної особи до
податкового органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від
державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР щодо платників податків, а також
надходження від платників податків заяв за
формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни» контролюючі органи вносять
відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб (п. 9.3.
розділу IX Порядку № 1588).
Отже, інформація про зміну керівника оновлюється в податкових органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора,
в порядку, визначеному Законом № 755. А стосовно платників податків, відомості про яких не
включаються до ЄДР, інформація про зміну керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за ф. № 1-ОПП.
У Порядку обліку платників єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування також реалізовано принцип «єдиного вікна» — після внесення інформації до ЄДР
ця інформація автоматично потрапляє до податкового органу, органів Пенсійного фонду та
фондів соціального страхування. Але на відміну
від норм Порядку № 1588 не вимагається повідомлення про зміну бухгалтера.
Зазвичай, оновленням реєстраційних даних в
органах податкової служби займаються безпосередньо самі бухгалтери.
Отже, можемо стверджувати, що в разі зміни
керівника чи головного бухгалтера завданням
кадрової служби є правильне оформлення кадрових документів, пов’язаних з такими змінами, а інформувати про ці зміни держреєстратора
та контролюючі органи краще уповноважувати
працівників, які з ними найчастіше контактують — юристів та бухгалтерів.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»

№ 4 (112), 15 лютого 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Типові помилки кадровика
у поточній роботі з працівниками
У попередньому номері нашої газети ми розглянули типові помилки кадровиків під
час прийняття працівника на роботу. Але і у процесі роботи працівника на підприємстві кадровику доводиться виконувати різні кадрові процедури та вести кадрову документацію стосовно вже працюючих працівників, зокрема вносити якісь нові записи
до їхніх трудових книжок, надавати відпустки, переводити на інші посади тощо. Під
час виконання зазначених процедур та оформлення відповідної документації також
можливі помилки з боку кадровиків, які ми наразі й розглянемо більш детально.

Неправомірне переміщення
до іншого підрозділу
Непоодинокими є випадки, коли роботодавець з метою підвищення продуктивності праці,
розширення кола клієнтів підприємства або з
інших причин переміщує працівника з одного
структурного підрозділу до іншого. Але при цьому не завжди враховується, чи вказаний певний
структурний підрозділ підприємства у трудовому договорі з працівником (у заяві й наказі про
прийняття працівника на роботу). Якщо структурний підрозділ не вказано, то працівника
можна перемістити до іншого структурного підрозділу і без його згоди (ч. 2 ст. 32 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП). Водночас, якщо конкретний структурний підрозділ
зазначено у трудовому договорі, то переміщення працівника до іншого структурного підрозділу без його згоди буде помилковим, бо це фактично буде вже переведенням на іншу посаду
(роботу), для чого потрібна згода працівника
(ч. 1 ст. 32 КЗпП).
Від редакції.
Насправді, за таких обставин кадровиків досить
часто вводить в оману формулювання ч. 2 ст. 32 КЗпП,
згідно з яким не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його
на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення
роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спе-
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ціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. При цьому, як правило, поза увагою
залишаються останні слова наведеної правової норми
щодо необхідності збереження усіх умов (робочого місця, структурного підрозділу, роботи, посади тощо) трудового договору. Між тим роботодавець не має права
вийти за межі трудового договору і його право на переміщення працівників обмежується умовами трудового
договору: в межах цих умов переміщення можливе,
поза ним — протизаконне (тобто при переміщенні діє
принцип незмінності істотних умов трудового договору). Зважаючи на викладене і виходить, що у разі, коли
у трудовому договорі (чи наказі про прийняття на роботу, оскільки наразі у більшості випадків трудовий договір як єдиний документ все ще не складається) чітко не
визначено структурний підрозділ, де має працювати
працівник, то його можна переміщати на аналогічне робоче місце (посаду) по всьому підприємству. Натомість,
якщо у трудовому договорі чи наказі про прийняття на
роботу зазначено, що працівник прийнятий на роботу до
конкретного структурного підрозділу, то переміщення і
перетвориться на переведення (бо зміняться істотні
умови) та буде допустимим лише за згодою працівника.
А от територіальне розташування структурного підрозділу за таких обставин не матиме значення і може змінюватися на розсуд роботодавця — наприклад, ніщо не
заважатиме перемістити відділ збуту з п’ятого поверху
на перший чи взагалі до іншої будівлі (але, звісно, в
межах однієї місцевості), і працівник буде зобов’язаний
виходити на роботу в те місце, куди переїде його структурний підрозділ.
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Помилки при переведенні
Також при переведенні на іншу роботу (посаду) в межах одного підприємства або на інше
підприємство буде неправомірним встановлення випробування працівнику на новій роботі
(посаді), що іноді і намагаються зробити деякі
роботодавці. Але згідно зі ст. 26 КЗпП випробування може встановлюватися тільки при
прийнятті на роботу і його встановлення не
передбачене під час переведення на іншу роботу (посаду).
Випробування слід також відрізняти від стажування протягом певного часу, яке може бути
передбачено для працівників певних категорій
для переведення їх на іншу посаду або навіть
для продовження роботи на попередній посаді,
наприклад, для лікарів відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від
19 грудня 1997 р. № 359.
З іншого боку, деякі кадровики помилково
вважають, що проходження працівником інструктажу з охорони праці обов’язкове лише під
час прийняття працівника на роботу, так само
як і занесення відповідних відомостей тільки до
наказу про прийняття працівника на роботу.
Але відповідно до 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, інструктаж з охорони праці має проводитися не тільки
з новоприйнятими працівниками, а й з працівниками, які переводяться з одного структурного підрозділу до іншого, а також тими, які
виконуватимуть нову для них роботу.
Досить часто трапляються помилки і при тимчасовому переведенні на іншу роботу — наприклад, коли на це не отримується згода працівника. Переважно таке буває, коли виникають якісь
надзвичайні обставини, наприклад, аварія на
виробництві. І дійсно, відповідно до ч. 2 ст. 33
КЗпП, роботодавець може перевести працівника тимчасово (строком до одного місяця)
на іншу роботу без його згоди, але лише для
відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
10

аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей. Тому, якщо у
випадку, так би мовити, «не дуже серйозної»
аварії або стихійного лиха немає загрози саме
життю чи нормальним життєвим умовам людей
(наприклад, перекинулася цистерна з нешкідливою для життя і здоров’я людини рідиною або
сильний дощ залив підвал з коштовним, але «не
шкідливим» для життєвих умов обладнанням),
переводити працівника, навіть тимчасово, на
іншу роботу можна тільки за його згодою.
А якщо працівник є вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину-інваліда чи дитину віком
до шести років, або коли працівник є неповнолітнім, то для їх тимчасового переведення на
іншу роботу потрібна згода навіть у тих випадках, коли «відповідні обставини» ставлять під
загрозу життя або нормальні життєві обставини
для людей (ч. 3 ст. 33 КЗпП).
Аналогічно буде помилковим і неправомірним тимчасове переведення працівника без його
згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві у
разі простою на весь час простою або на інше
підприємство, але в тій самій місцевості на строк
до одного місяця. Також буде неправомірним,
якщо у разі такого тимчасового переведення на
іншу роботу не враховуватимуться спеціальність
і кваліфікації працівника (ч. 2 ст. 34 КЗпП).
Крім того, у всіх зазначених випадках буде
помилкою кадровика і внесення записів про
тимчасове переведення до трудової книжки відповідного працівника.

Неправомірне відсторонення
від роботи
Інколи роботодавцю доводитися з різних причин відстороняти працівника від роботи. Але
таке відсторонення буде правомірним тільки
тоді, коли роботодавець дотримується вимог
ст. 46 КЗпП, згідно з якою відсторонення допускається у разі:
— появи працівника на роботі в нетверезому
стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння;
— відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і пере-
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вірки знань з охорони праці та протипожежної
охорони;
— в інших випадках, передбачених законодавством.
Тому якщо роботодавець вирішив відсторонити працівника від роботи тільки тому, що він
перестав йому довіряти або у чомусь почав його
підозрювати (без наявності відповідних підстав
для цього згідно із законодавством — наприклад, без порушення кримінальної справи) або
тому, що роботодавець просто вступив у суперечку з відповідним працівником — то таке відсторонення буде неправомірним.
Відсторонення має оформлюватися відповідним розпорядчим документом і у період відсторонення працівника від роботи його не можна
переводити на іншу посаду. Зверніть увагу, що
допущеним до роботи відсторонений працівник
може бути лише після видання окремого наказу
про скасування відсторонення.

Нав’язування «безоплатних»
відпусток
Строки всіх відпусток працівників встановлюються законодавством України, але деякі
кадровики помилково вважають, що конкретні (максимальні) строки відпусток встановлюються тільки для оплачуваних відпусток,
а якщо йдеться про відпустки без збереження
заробітної плати, то їх можна давати працівнику на будь-який строк, на який згоден роботодавець. Між тим норми ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504), які регулюють порядок надання відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін, мають імперативний характер, і тому термін
зазначеної відпустки не може перевищувати
15 календарних днів на рік, навіть якщо роботодавець нічого не має проти її більшої тривалості.
Також деякі кадровики помилково вважають,
що «безоплатні» відпустки деяким категоріям
працівників, переліченим у ст. 25 Закону № 504
(різним категоріям матерів або батьків, інвалідам, учасникам війни тощо) повинні обов’язково
надаватися відповідним працівникам та саме
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встановленої у цій статті максимальної тривалості. Але зазначений вид «безоплатних» відпусток має обов’язково надаватися відповідним
працівникам лише за їх бажанням і на зручний
(підходящий) для них термін у межах максимальної тривалості відповідного виду відпустки.
Тобто роботодавець не має права тільки за
своєю ініціативою (в односторонньому порядку) і на визначений законодавством максимальний строк «примусово» направити
працівника у відповідну «безоплатну» відпустку без бажання на це самого працівника
і без врахування потрібного самому працівникові терміну відпустки.

Неправомірне зменшення
строку відпустки
Іншою помилкою кадровика, що пов’язана з
порядком надання відпусток, може бути зменшення встановленого законодавством строку
відпустки тим працівникам, які за угодою сторін
працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень відповідно до ст. 56
КЗпП. Справа у тому, що деякі кадровики вважають, що таким працівникам щорічна відпустка має надаватися пропорційно відпрацьованому часу. Між тим у зазначеній статті йдеться про
те, що для відповідної категорії працівників
пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку провадиться тільки оплата праці й
нічого не сказано про відпустки. Напроти, у
ст. 56 КЗпП зазначається, що робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою
будь-яких обмежень обсягу трудових прав
працівників.

Час фактичної роботи на умовах неповного робочого часу (як й інші відповідні періоди роботи) зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну основну відпустку (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону
№ 504).

Разом з тим, якщо йдеться про щорічну додаткову відпустку за шкідливі умови праці, то вона
дійсно має надаватися пропорційно фактично
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відпрацьованому часу відповідно до п. 9 Порядку застосування Списку виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах
в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 30 січня
1998 р. № 16 (далі — Наказ № 16). При цьому у
розрахунок часу, що дає право працівнику на
додаткову відпустку, зараховуються дні, коли
він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів,
професій і посад. Аналогічні норми містяться й
у п. 6 та п. 7 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним нервовоемоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, що дає право
на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці, затвердженого цим же Наказом № 16.

Підстави для встановлення
неповного робочого часу
Під час оформлення роботи на умовах неповного робочого часу можливі й інші помилки
кадровика. Наприклад, деякі з них вважають,
що неповний робочий час може встановлюватися лише за згодою сторін (працівника і роботодавця) під час прийняття на роботу. Між тим
такі умови можуть встановлюватися вже і у процесі роботи працівника відповідно до ст. 56
КЗпП у випадку:
— угоди між працівником і роботодавцем,
коли працівник подає відповідну заяву, а роботодавець погоджується на відповідні умови, що
оформлюється його наказом;
— подання відповідної заяви працівником,
який є вагітною жінкою, жінкою, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитинуінваліда, у т. ч. таку, що знаходиться під її опікую, або здійснює догляд за хворим членом
сім’ї відповідно до медичного висновку (у цьо-

12

му випадку роботодавець зобов’язаний встановити на прохання працівника неповний
робочий час, незалежно від бажання самого
роботодавця).
Крім того, неповний робочий час може бути
встановлений і у випадку проведення на підприємстві змін в організації виробництва і
праці, внаслідок чого можуть змінюватися істотні умови праці відповідно до ч. 3 ст. 32
КЗпП (у тому числі такою зміною істотних
умов праці може бути і встановлення неповного робочого часу). За таких обставин ініціатива встановлення неповного робочого часу
надходить вже від роботодавця, який має попередити про це працівника не пізніше ніж за
два місяці, і у разі незгоди працівника на це та
неможливості зберегти для нього повний робочий час, працівник може бути звільнений за
п. 6 ст. 36 КЗпП.
Також неповний робочий час не слід плутати
із скороченою тривалістю робочого часу, який
згідно зі ст. 51 КЗпП встановлюється для деяких
пільгових категорій працівників (для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період
канікул) — 24 години на тиждень, для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більше ніж 36 годин на тиждень
тощо). Для зазначених категорій працівників
кількість робочих годин скорочується, але оплата здійснюється повністю.

Помилки під час атестації
працівників
Бувають різні помилки кадровиків і під час
атестації працівників. Наприклад, іноді вони
не враховують те, що атестація різних категорій працівників, які працюють навіть на одному підприємстві, може регулюватися різними
нормативно-правовими актами. Яскравим
прикладом цього є заклади охорони здоров’я,
де фактично існує найбільша кількість різних
категорій працівників, атестація яких регулюються окремими нормативно-правовими
актами і має суттєві розбіжності: керівники
закладу, лікарі, молодші спеціалісти з медич-
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ною освітою, професіонали з вищою немедичною освітою, провізори, фармацевти, «звичайні» (не медичні) працівники, робітники.
Залежно від певного нормативного документа з питань атестації персоналу, можуть різнитися види атестації, строки її проведення, порядки утворення атестаційних комісій тощо, у
яких кадровику не так важко і заплутатися.
Щоб цього не було, слід добре знати відповідні
нормативно-правові акти , а також «базові» вимоги щодо атестації більшості працівників, які
містяться у розділі ІІІ «Атестація працівників»
Закону України «Про професійний розвиток
працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI. Наприклад, відповідно до зазначеного Закону неправомірним (помилковим) буде (якщо інше
не встановлено законодавством):
— проведення атестації працівника частіше,
ніж один раз на три роки;
— не погодження строків і графіків атестації
з виборним органом профспілкової організації
(якщо це вже фактично «не погоджене» у колективному договорі);
— проведення атестації без присутності працівника;
— проведення атестації працівників, які їй не
підлягають (працівники, які відпрацювали на
відповідній посаді менше одного року, вагітні
жінки, особи, які здійснюють догляд за дитиною
віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, одинокі матері або одинокі
батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти
років, неповнолітні, особи, які працюють за сумісництвом).

Неврахування змін законодавства
Часто припускаються помилок і ті кадровики, які не стежать за змінами у відповідних законодавчих та інших нормативних актах, які,
на жаль, бувають досить часто, а подекуди і не
зовсім зрозумілими. Яскравим прикладом цього може бути Національний класифікатор
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП). Так, до 2002 року у КП була тільки
одна професійна назва роботи, що безпосередньо пов’язана з декларуванням різних товарів
і вантажів на митниці — «Агент з митного
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оформлення вантажів та товарів» з кодом
КП 3422. Але у 2002 році Зміною № 4 до КП
ДК 003-95 було внесено до нього ще одну фактично аналогічну професійну назву роботи —
«Декларант» з кодом КП 3422. Далі у 2008 році
Зміною № 2 до КП ДК 003:2005 «Декларанта»
було у КП скасовано, і там знову залишився
тільки «Агент з митного оформлення вантажів та товарів», якого Зміною № 2 до КП
ДК 003:2010 у 2014 році вже було перейменовано (змінено) на просто «Агент з митного
оформлення».
Ще більші «метаморфози» відбулися із «Помічником лісничого», який до 2014 року кілька
років належав до професійної групи «Керівники» і мав код КП 1221.2. Але у 2014 році Зміною № 2 до КП ДК 003:2010 його фактично було
переведено до професійної групи «Фахівці»
з кодом КП 3436.9, а вже Зміною № 3 до КП
ДК 003:2010 у 2015 році знову повернуто до
«керівників» з кодом КП 1221.2.
Постійно і досить часто відбуваються зміни
й до основного законодавчого акта для кадровиків — КЗпП, до якого були внесені відповідні
зміни і доповнення певними законами України,
зокрема:
— «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від
14 травня 2015 р. № 433-VIII;
— «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № від 16 липня 2015 р.
№ 630-VIII;
— «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на
військову службу» від 3 листопада 2015 р.
№ 734-VIII;
— «Про внесення зміни до Кодексу законів
про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу» від
12 листопада 2015 р. № 785-VIII;
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— «Про внесення змін до статті 119 Кодексу
законів про працю України щодо працівників,
призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 12 листопада
2015 р. № 801-VIII тощо.
Відповідно неврахування кадровиками зазначених та інших змін у законодавстві може
призвести до численних помилок в оформленні
кадрової документації та при здійсненні відповідних кадрових процедур. Наприклад, назви
професій (посад), які іноді роками зазначалися
у штатному розписі певного підприємства і повністю відповідали КП, раптом можуть стати
вже невідповідними йому, що потребуватиме
внесення швидких змін до штатного розпису
підприємства, трудових книжок працівників та
деякої іншої кадрової документації.

Оформлення сумісництва
та суміщення
Під час оформлення роботи за сумісництвом
або на умовах суміщення професій (посад) деякі
кадровики плутають ці поняття, що також призводить до відповідних помилок під час оформлення кадрової документації. Нагадаємо, що
роботу за суміщеною професією або посадою
(додаткові обов’язки) працівник виконує разом
з основною роботою, тобто у межах робочого
часу за основною роботою, і йому за це, як правило, встановлюються певні доплати (надбавки) до посадового окладу згідно з відповідними
нормативно-правовими актами або умовами
колективного договору. Окремий трудовий договір у цьому випадку не укладається і записи
про роботу за суміщенням до трудової книжки
не вносяться.
У випадку сумісництва працівник, крім основних, виконує додаткові обов’язки на умовах окремого трудового договору у вільний
від основної роботи час, за що отримує окрему (додаткову) заробітну плату пропорційно
відпрацьованому робочому часу за сумісництвом понад основний робочий час. Відомості
про роботу за сумісництвом за бажанням працівника можуть вноситься до його трудової
книжки окремим рядком за місцем основної
роботи.

14

У випадку використання
цивільно-правових договорів
Іноді на працівника відділу кадрів, крім укладення трудових договорів, покладається і обов’язок оформляти цивільно-правові договори,
зокрема про надання послуг, виконання робіт
тощо, а також обов’язки щодо контролю за
виконанням відповідними особами їхніх зобов’язань за цивільно-правовими договорами.
При цьому деякі кадровики не враховують те,
що зазначені договори не є трудовими (хоча також пов’язані із використанням праці осіб, які
виконують відповідні роботи), і правові відносини за цими договорами регулюються не
КЗпП, а Цивільним кодексом України.
Важливою відмінністю цивільно-правового
договору від трудового договору є те, що відповідно до Цивільного кодексу України за цивільно-правовим договором оплачується не процес
праці, а її результат. Особа виконує роботу за
цивільно-правовим договором на свій розсуд.
Винагорода за результатами її праці виплачується за актом здачі-приймання виконаних
робіт або наданих послуг.
Тому найбільш поширеною помилкою кадровиків у цьому випадку може бути намагання
контролю дотримання особами, які працюють
за цивільно-правовими договорами, правил
внутрішнього трудового розпорядку підприємства, хоча вони не є найманими працівниками
підприємства і тому на них зазначені правила
не поширюються.
Іншою помилкою у цьому випадку може бути
також внесення таких робіт до трудової книжки
відповідної особи або оформлення і ведення на
неї табеля обліку використання робочого часу.
Помилковими також будуть відповідні дії з нарахування заробітної плати за цивільно-правовим договором, оплата щорічної основної відпустки, виплата компенсації за невикористану
відпустку, оплата листка непрацездатності.

Не переукладання договору
про колективну матеріальну
відповідальність
Інколи на кадровиків покладають і обов’язки
ведення діловодства щодо матеріальної відпо-

№ 4 (112), 15 лютого 2016

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

відальності працівників, зокрема контроль за
оформленням і виконанням договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. При цьому кадровик може не звернути
увагу на деякі обставини, коли такий договір
потрібно переукладати або здійснювати певні
інші процедури. Наприклад, при вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників
або прийнятті до колективу нових працівників,
про це слід не забувати видавати відповідний
наказ і проти підпису вибулого члена бригади
(колективу) у договорі зазначати дату і номер
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наказу про його вибуття, а також забезпечувати
підписання договору прийнятим до бригади
новим працівником із зазначенням у договорі
дати його вступу до колективу.
Також слід не забувати переукладати договір
у разі зміни керівника колективу (бригадира)
чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу його членів.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин

У наступному номері читайте про типові помилки,
яких кадровики припускаються під час звільнення працівників

РЕКЛАМА
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Норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів
Одним із важливих завдань держави є створення низки юридичних, соціальних і
економічних гарантій, покликаних забезпечити повноцінну інтеграцію найменш захищених верств населення, зокрема, інвалідів, у суспільне життя та якомога повніше задоволення особливих потреб громадян з обмеженими можливостями. Наразі
розглянемо правові норми, що визначають умови участі інвалідів у трудових відносинах та стимулюють роботодавців створювати спеціальні робочі місця для відповідної категорії працівників.

Загальні положення
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875) інвалідом є особа зі стійким розладом
функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею
прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи відповідно до
Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 3 грудня 2009 р. № 1317. Висновки медикосоціальних експертних комісій (далі — МСЕК),
реабілітаційні заходи, визначені в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, обов’язкові
для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними підприємствами, установами та організаціями, в яких працює або перебуває інвалід,
незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
типу і форми власності.
Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється
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шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств чи до державної служби зайнятості
(ст. 18 Закону № 875).
Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з
урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій МСЕК.
Чинне законодавство зобов’язує підприємства виділяти та створювати робочі місця для
працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови
праці з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації і забезпечувати інші соціальноекономічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації
працевлаштування інвалідів, і звітувати до
Фонду соціального захисту інвалідів (далі —
Фонд) про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Норматив робочих місць
Так, для підприємств, установ, організацій,
у тому числі й громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлений норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від середньооблікової чисельності
штатних працівників облікового складу за
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рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця (ст. 19 Закону
№ 875).
Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством інвалідів, для яких це місце роботи є основним.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону № 875 підприємство самостійно розраховує кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів
відповідно до нормативу і забезпечує їх працевлаштування.
Розрахунок середньооблікової чисельності
працівників проводиться відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286
(далі — Інструкція № 286).
Згідно з п. 3.2.5. Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників за
період з початку року обчислюється шляхом
підсумовування середньооблікової кількості
штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку
року до кінця року, та діленням одержаної
суми на 12. При розрахунках кількості робочих
місць для працевлаштування інвалідів результат
округлюється до цілого значення.
Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних
спостережень з праці здійснюється за правилом
парної цифри (згідно з додатком до Інструкції
№ 286). Округлюються цифри поступово справа
наліво: якщо остання значуща цифра менше або
дорівнює «4», вона відкидається; якщо більше
або дорівнює «6» — найближча ліворуч від неї
цифра збільшується на одиницю. Якщо остання
значуща цифра «5», найближча ліворуч від неї
цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.

Реєстрація у відділенні Фонду
Процедура реєстрації підприємств у відділеннях Фонду визначена у Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб, що використовують найману працю, затвердженому постановою КМУ від 31 січня
2007 р. № 70 (далі — Постанова № 70).
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Відповідно до цього порядку підприємства,
що використовують найману працю, в яких за
основним місцем роботи працює вісім і більше
осіб, зобов’язані зареєструватись у відділенні
Фонду за місцем їх державної реєстрації як
юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.
Для реєстрації необхідно подати або надіслати рекомендованим листом до відповідного відділення Фонду заяву за формою, що затверджується Міністерством праці та соціальної
політики України.
Крім того, підприємства, у тому числі й ті підприємства, організації громадських організацій
інвалідів, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів, повинні подати чи надіслати копію довідки про
включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної фіскальної
служби.

Новостворені роботодавці та підприємства, в яких
кількість працюючих, для яких це місце роботи є
основним, збільшилася до восьми і більше осіб,
реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року,
що настає за роком створення або збільшення
кількості працюючих.

Реєстрація підприємства у відділенні Фонду
проводиться безоплатно. Після проведення
реєстрації Фонд зобов’язаний надіслати до підприємства протягом 10 робочих днів рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію.

Подання звіту
Підприємства, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, окрім здійснення реєстрації у відповідних відділеннях
Фонду повинні подавати щороку до цих відділень форму звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про
зайнятість і працевлаштування інвалідів»,
затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р.
№ 42 (далі — Наказ № 42).
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Процедура подання цього звіту визначається
Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами,
що використовують найману працю, звітів
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
та інформації, необхідної для організації їх
працевлаштування, затвердженим Постановою № 70.
Звіт складається роботодавцями щороку і до
1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їхньої державної реєстрації відділенню Фонду.
Для заповнення зазначеної форми слід керуватися Інструкцією щодо заповнення форми
№ 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженою Наказом
№ 42 (див. Зразок).
Форма звіту складається з адресної частини
та таблиці. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
У рядку 01 таблиці відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно
до п. 3.2. Інструкції № 286.
У рядку 02 таблиці відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік,
яким відповідно до чинного законодавства
встановлена інвалідність. Фізична особа, яка
використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена
інвалідність, збільшує показник рядка 02 на
одиницю.
У рядку 03 таблиці відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які
повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу
робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, встановленого ст. 19 Закону
№ 875.
Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4%, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює
1 особі.
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Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01),
середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства
встановлена інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих
місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове
число, його необхідно округлити до цілого (якщо
після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).
У рядку 04 таблиці відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за зарплатою
штатних працівників, урахованих у рядку 01.
У рядку 05 таблиці відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка
розраховується за формулою:
Рядок 04 1000
Рядок 05 = -----------------------------------Рядок 01
У рядку 06 таблиці відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій,
яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.
Для роботодавців, у яких працює 15 осіб і
більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:
Рядок 06 = (рядок 03 – рядок 02) рядок 05
Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15
осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:
Рядок 05
Рядок 06 = 1 --------------------2
Датою надходження звіту про зайнятість і
працевлаштування інвалідів вважається дата
подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою — дата на
поштовому штемпелі.
Роботодавець, який має відокремлені підрозділи, повинен подавати звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів, підготовлений з
урахуванням даних цих підрозділів.
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Зразок

ЗВІТ
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 2015 рік
Подають
Підприємства, установи і організації, у
тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю,
— відділенню Фонду соціального захисту
інвалідів за місцем їх реєстрації

Терміни подання
не пізніше
1 березня
після звітного
періоду

Форма № 10-ПІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінпраці України
від 10.02.2007 р. № 42
Річна
Поштова

Найменування організації-респондента ТОВ «Карамелька»
Місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Святошинська, 5
Коди організації-респондента
міністерства,
організаційновиду еконоіншого центрального
правової
форми
за ЄДтериторії
мічної дівласності форми госпо- органу, якому підпоРПОУ
(КОАТУУ)
яльності
рядкована організаціядарювання
(КФВ)
(КВЕД)
респондент (КОДУ)*
(КОПФГ)
1
2
3
4
5
6
22334455 8038600000
56.10.
10
240
—

7

______________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Вид економічної діяльності _діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Форма власності _приватна___________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання _товариство з обмеженою відповідальністю
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація-респондент _—_
________________________________________________________________________________
Банківські реквізити МФО _777777________ р/р _17590000000000__________________
Банк _ПАТ «Кредітбанк»_____________________________________________________
Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)
з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до
чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)
Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих
місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)
Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)
Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн)
Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн)

«29» лютого 2016 р.

Керівник

Код
рядка
01

Фактично
за рік
63

02

2

03

3

04
05

3 628,8
57 600

06

57 600

__Луць____Луць О. Я.
(підпис, П. І. Б.)

Виконавець _Яхненко__ Яхненко С. М.
(підпис, П. І. Б.)

Головний бухгалтер

__Сміла Сміла Р. П.__
(підпис, П. І. Б.)

Контактні телефони (044) 205-45-17
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Санкції за невиконання нормативу
Для підприємств, у яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів є меншою, ніж
установлено нормативом, як зазначено у ст. 19
Закону № 875, встановлений обов’язок щороку
сплачувати відповідним відділенням Фонду
адміністративно-господарські санкції.
Визначається сума санкцій наступним чином:
— якщо на підприємстві працює від 8 до 15
осіб — розмір санкцій становить половину середньої річної заробітної плати на відповідному
підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте
інвалідом;
— якщо на підприємстві працює від 15 осіб —
розмір санкцій становить середню річну заробітну плату на відповідному підприємстві за
кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.
У роз’ясненні Фонду «Щодо санкцій за кожне
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом» від 5 лютого
2007 р. № 1/5-54 зазначено, що розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче
місце, де чисельність працівників 15 осіб (включно), визначається у розмірі середньої річної
заробітної плати на відповідному підприємстві.
Вищезазначені положення не поширюється
на підприємства, що повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами
самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення
нормативу. Порушення термінів сплати зазначених санкцій призведе до нарахування пені.
Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку
України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

робочих місць для працевлаштування інвалідів,
неподання до Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть адміністративно-правову відповідальність.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання посадовою особою, яка користується
правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує
найману працю, нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів, неподання
Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів призведе до накладення
штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Контроль за виконанням норм Закону № 875
здійснюється відділеннями Фонду відповідно до
Порядку проведення перевірки підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого Постановою № 70.
Отже, законодавче встановлення нормативу
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, становить вагому гарантію
реалізації ними закріпленого Конституцією
України права на працю. При цьому законодавство не тільки покладає на роботодавців
обов’язок щодо виконання згаданого нормативу, а й передбачає проходження ними реєстрації
у відділеннях Фонду, а також подання відповідної звітності. Водночас недодержання зазначених вимог може спричинити застосування до
відповідного підприємства адміністративногосподарських санкцій та накладання на фізичних осіб, безпосередньо винних у вчиненому
правопорушенні, адміністративних штрафів.
Проте, за всіх обставин, варто пам’ятати, що
працевлаштування інвалідів і створення належних умов для їх праці — це не тільки юридичний
обов’язок певного суб’єкта господарювання, а й
важливий вияв соціальної солідарності та відповідальної громадянської позиції.

Адміністративна відповідальність
Крім вищезазначеного, керівники підприємств
у разі незабезпечення виконання нормативів
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Ірина ПРИМАК,
юрист
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Видавник:

від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

Верховна Рада України

Про державну службу*
Набуття чинності:
1 травня 2016 року (за винятком окремих положень)

Остання редакція:
10 грудня 2015 року

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 IX
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 83. Підстави для припинення державної служби
1. Державна служба припиняється:
1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);
2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього
Закону);
3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);
4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);
5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);
6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із
зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);
7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено
законом;
8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
2. Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби в державних органах та безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним
службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.
3. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої цієї статті
державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.
Стаття 84. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права
на державну службу або його обмеження
1. Підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є:
1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;
2) набуття громадянства іншої держави;
3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до
адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за
вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною
з виконанням функцій держави;
5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому
статтею 32 цього Закону.
2. У випадках, зазначених у пунктах 1 – 4 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення
зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом, а у випадку,
зазначеному у пункті 5 частини першої цієї статті, — у порядку, визначеному статтею 32 цього
Закону.
_________________
*Закінчення. Початок у № 2 (110) — №3 (111).
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Стаття 85. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби
1. У разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець звільняється з посади в останній
день цього строку.
2. Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу
на службу тимчасово відсутнього державного службовця. У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний
письмово повідомити керівника державної служби не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу.
Стаття 86. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця або за угодою сторін
1. Державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.
2. Державний службовець може бути звільнений до закінчення двотижневого строку, передбаченого частиною першою цієї
статті, в інший строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню обов’язків державним органом.
3. Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у строк, визначений у поданій ним заяві, у випадках,
передбачених законодавством про працю.
Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення
1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
1) скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного органу
у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції —
іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі;
2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування;
3) отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності;
4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.
2. Підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може бути нез’явлення державного
службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання.
За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
3. Процедура вивільнення державних службовців на підставі пункту 1 частини першої цієї статті визначається законодавством
про працю.
Звільнення на підставі пункту 1 частини першої цієї статті допускається лише у разі, якщо державного службовця не може
бути переведено на іншу посаду відповідно до його кваліфікації або якщо він відмовляється від такого переведення.
Державний службовець, якого звільнено на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, у разі створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу за його заявою, якщо він був призначений на
посаду в цьому органі за результатами конкурсу.
4. У разі звільнення з державної служби на підставі пункту 1 частини першої цієї статті державному службовцю виплачується
вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.
Стаття 88. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін
1. Підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:
1) поновлення на посаді державної служби особи, яка раніше її займала;
2) неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи;
4) визнання державного службовця безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з дня набуття повноважень;
6) смерть державного службовця.
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Стаття 89. Передача справ і майна
1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у
зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі — майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному
державному органі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом відповідного державного органу та державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до
особової справи цього державного службовця.
3. У разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна створено істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до відповідальності згідно із законом.
Стаття 90. Пенсійне забезпечення
1. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Розділ X
ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ. ПАТРОНАТНА СЛУЖБА
Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах
1. Дія цієї статті поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради
України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань
запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також державних колегіальних органів,
посади голів та членів яких не належать до посад державної служби.
2. Керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, зазначених у частині першій цієї статті, призначаються на посаду в
порядку, визначеному законом, за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору.
3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України Комісія за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом.
4. Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України у
порядку, визначеному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.
6. В апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України, затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної
служби здійснюється Комісією за поданням керівника державної служби з урахуванням критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 цього Закону.
7. Повноваження керівника державної служби в органах прокуратури здійснює керівник відповідного органу прокуратури.
Стаття 92. Патронатна служба
1. До посад патронатної служби належать посади 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 посади патронатних
служб в інших державних органах.
2. Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої
він призначений.
3. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником
патронатної служби якої він призначений. Акт про звільнення приймається керівником державної служби.
Працівник патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою особи, працівником патронатної
служби якої він призначений, або керівника патронатної служби.
4. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, крім статей 391, 41 – 431, 492 Кодексу законів про працю України.
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5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні
державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.
6. Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право
у порядку, визначеному цим Законом для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім:
пункту 1 частини другої статті 20 цього Закону в частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи, який набирає чинності через два роки після набрання чинності цим Законом;
пункту 5 частини першої статті 25 цього Закону, який набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом;
абзацу четвертого частини третьої статті 50, абзацу другого частини третьої статті 51 та частини шостої статті 52 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
підпункту 3 пункту 2, підпунктів 1 і 2 пункту 15 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами),
крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу;
2) Постанову Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року «Про введення в дію Закону України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 491);
3) Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273; 2014 р., № 1, ст. 2, № 12,
ст. 178, № 22, ст. 798; 2015 р., № 4, ст. 17).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у примітці до статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
у пункті 2 слова і цифри «посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої,
четвертої, п’ятої та шостої категорій» замінити словами і цифрою «посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б»;
у пункті 3:
підпункт 1 після слів «та заступники міністрів» доповнити словами «члени Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники, члени Центральної виборчої
комісії», а після слів «Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники» доповнити
словами «Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники,
радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України»;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «А»;
2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88):
в абзаці першому частини дев’ятої статті 31 після слів «та заступників міністрів» доповнити словами «членів Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника
та заступників, членів Центральної виборчої комісії», а слова «осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних
службовців» замінити словами «осіб, посади яких належать до категорії «А»;
у статті 216:
в абзаці першому частини четвертої слова та цифру «службовими особами, які займають особливо відповідальне становище
відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів» замінити словами «Президентом
України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником
та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом
України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України,
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Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, суддею,
працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії «А»;
у пункті 1 частини п’ятої:
абзац другий після слів «першим заступником та заступником міністра» доповнити словами «членом Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та
заступником, членом Центральної виборчої комісії», а після слів «Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його
першим заступником та заступником» — словами «Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці
Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«державним службовцем, посада якого належить до категорії «А»;
3) у Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р.,
№ 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 31, ст. 391):
у частині першій статті 18 слова «(крім звільнення)» виключити;
у частині третій статті 27 слова «працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону» замінити словами «державних службовців Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу»;
4) частину третю статті 25 Закону України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
№ 49, ст. 272) виключити;
5) у частині першій статті 4 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 32, ст. 412) слова «цим Законом, Законом України «Про державну службу»
замінити словами «цим та»;
6) у статті 49 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21,
ст. 190; 2013 р., № 17, ст. 154):
частини другу і третю виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть матеріальну відповідальність у порядку, передбаченому Законом
України «Про державну службу»;
7) у статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р.,
№ 42, ст. 351; 2015 р., № 22, ст. 145, № 32, ст. 315):
у частині першій слова «Законом України «Про державну службу» замінити словами «Правлінням Національного банку з
урахуванням законодавства про працю»;
частини четверту – шосту виключити;
8) пункт 9 частини першої статті 1, частину третю статті 10, частину другу статті 22 та пункт 2 частини п’ятої статті 31 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 18, ст. 247, № 45, ст. 690; 2013 р., № 24, ст. 243, № 47, ст. 659; 2015 р., № 21, ст. 140) після слів
«Кодексу законів про працю України» доповнити словами «а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами»;
9) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23,
ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36 – 37, ст. 511; 2014 р., № 20 – 21, ст. 712; 2015 р., № 2 – 3, ст. 12, № 39, ст. 375) доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»;
10) у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із
наступними змінами):
у статті 20:
абзац другий частини другої виключити;
в абзаці десятому частини дванадцятої слова «Про державну службу» виключити;
у частині третій статті 34:
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова «але не є державними службовцями, також» виключити;
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11) у Законі України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними
змінами):
статтю 9 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«На дипломатичних та адміністративно-технічних працівників поширюються також вимоги до рівня професійної компетентності, визначені Законом України «Про державну службу».
У зв’язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою – дев’ятою;
статтю 14 виключити;
статті 34, 35 і 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 34. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби
Працівники дипломатичної служби притягаються до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених Законом України «Про державну службу».
Крім передбачених у Законі України «Про державну службу» видів дисциплінарних стягнень, до працівників дипломатичної
служби може також застосовуватися такий захід дисциплінарного впливу, як затримка до одного року у присвоєнні чергового
дипломатичного рангу»;
«Стаття 35. Оплата праці
Умови оплати праці працівників дипломатичної служби встановлюються відповідно до Закону України «Про державну
службу».
Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, крім заробітної плати, визначеної цією статтею, отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті.
Розміри компенсаційних виплат в іноземній валюті та встановлених надбавок до них визначаються Кабінетом Міністрів
України»;
«Стаття 41. Підстави припинення дипломатичної служби
Дипломатична служба припиняється з підстав, передбачених Законом України «Про державну службу».
Дипломатична служба припиняється також з таких підстав:
1) невиконання працівником дипломатичної служби основних обов’язків, передбачених статтею 30 цього Закону;
2) порушення обмежень, пов’язаних з перебуванням на дипломатичній службі, передбачених статтею 31 цього Закону;
3) досягнення працівником дипломатичної служби граничного віку перебування на дипломатичній службі або його відставка
(статті 42 і 43 цього Закону);
4) неподання або подання працівником дипломатичної служби неправдивих відомостей щодо його майна, доходів, витрат і
зобов’язань фінансового характеру згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;
5) невитримання випробування, яке встановлено під час прийняття на дипломатичну службу (стаття 11 цього Закону);
6) завершення строку дії контракту або порушення умов контракту.
Звільнення працівника дипломатичної служби з посади не вважається припиненням дипломатичної служби, якщо таке звільнення відбулося не з підстав, передбачених цією статтею та статтею 43 цього Закону.
Зміна керівників не може бути підставою для припинення працівником дипломатичної служби роботи на займаній посаді з
ініціативи новопризначених керівників, крім патронатної служби Міністра закордонних справ України»;
12) у Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155):
частину другу статті 7 виключити;
у пункті 1 частини першої статті 8 слова «або прийняттям відставки відповідно до вимог Закону України «Про державну
службу» виключити;
13) у частині дев’ятій статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 – 3, ст. 11):
слова «Про державну службу» виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Платникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу», встановлюється єдиний внесок у розмірі 3,6 відсотка визначеної пунктом 1 частини
першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску»;
14) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385;
2014 р., № 13, ст. 223):
у частині другій статті 8:
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у пункті 3 слова «апаратом міністерства і територіальними органами міністерства» замінити словом «міністерством»;
у пункті 5 слова «заступника міністра – керівника апарату» виключити;
пункти 6, 12 та 15 викласти в такій редакції:
«6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства»;
«12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності»;
«15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та державного секретаря міністерства»;
пункти 10, 13, 17, 18, 20 та 22 виключити;
у пункті 21 слова «та заступника міністра – керівника апарату» виключити;
статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Державний секретар міністерства
1. Державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства. Державний
секретар підзвітний і підконтрольний міністру.
2. Державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Відбір кандидатури на посаду державного секретаря міністерства здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться
відповідно до законодавства про державну службу.
Кандидатом на посаду державного секретаря міністерства може бути громадянин України, який має вищу освіту, загальний
стаж роботи не менше семи років, включаючи досвід управлінської роботи не менше трьох років, і відповідає іншим вимогам,
визначеним законом.
3. Основними завданнями державного секретаря міністерства є забезпечення діяльності міністерства, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства.
4. Державний секретар міністерства відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату міністерства;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд міністру;
3) організовує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає міністру для затвердження плани роботи міністерства, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно
інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання
покладених на міністерство завдань;
7) за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики,
затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;
8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних
службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
10) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та їх заступників і звільняє їх з посад;
11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
12) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства;
13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери управління відповідного міністерства;
14) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та інших працівників міністерства;
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15) представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
16) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручення;
17) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату
міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.
5. На час відсутності державного секретаря міністерства чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин
його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства відповідно до наказу державного секретаря міністерства.
6. Державний секретар Міністерства оборони України може бути військовослужбовцем.
Державний секретар Міністерства оборони України здійснює повноваження, визначені частиною четвертою цієї статті, крім
повноважень, які здійснює Міністр оборони України, зокрема:
1) затвердження структури апарату Міністерства оборони України, граничної чисельності Генерального штабу Збройних Сил
України та погодження його структури;
2) затвердження Положення про структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України, призначення на посади та
звільнення з посад їх керівників, прийняття рішення щодо присвоєння їм рангу державного службовця, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
3) внесення подання щодо представлення в установленому порядку військовослужбовців, державних службовців, працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України до відзначення державними нагородами України, нагородження їх
відзнаками Міністерства оборони України, застосування інших видів заохочень;
4) скасування повністю чи в окремій частині наказів державного секретаря Міністерства оборони України, актів органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства оборони України.
Стаття 11. Апарат міністерства
1. Апарат міністерства — організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність
міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань.
2. Апарат міністерства очолює державний секретар міністерства.
3. Апарат міністерства складається із секретаріату та самостійних структурних підрозділів.
Структуру апарату міністерства затверджує міністр.
4. Вимоги до формування структури апарату міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
5. Державні службовці апарату міністерства призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем міністерства в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
Працівники апарату міністерства приймаються на роботу та звільняються з роботи державним секретарем міністерства в
порядку, передбаченому законодавством про працю.
6. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення державних службовців та працівників апарату міністерства,
крім працівників патронатної служби міністра»;
у статті 12:
частину першу доповнити реченням такого змісту: «Чисельність патронатної служби міністра становить не більше десяти
осіб»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Міністр самостійно визначає персональний склад патронатної служби міністра. Працівники патронатної служби міністра
призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем міністерства за поданням міністра, а також у зв’язку
із звільненням міністра»;
частини четверту і п’яту виключити;
у частині сьомій слова «про державну службу» замінити словами «про працю»;
у частині п’ятій статті 13:
абзац перший викласти в такій редакції:
«5. Керівники територіальних органів міністерства призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем»;
в абзаці другому слово «міністром» замінити словами «державним секретарем»;
пункт 4 частини другої статті 18 виключити;
частини першу і другу статті 19 викласти в такій редакції:
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«1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
2. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу
відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники керівника центрального органу виконавчої влади звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.
Кількість заступників керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України, визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання відповідного керівника»;
в абзаці першому частини п’ятої статті 21 слова «за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади» замінити словами «відповідно до законодавства про державну службу»;
у тексті Закону слова «заступник міністра – керівник апарату» в усіх відмінках замінити словами «державний секретар міністерства» у відповідному відмінку;
15) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22,
ст. 145):
частину п’яту статті 9 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«Трудова книжка, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи, які подаються членом
Кабінету Міністрів України під час призначення його на посаду, зберігаються за місцем роботи»;
у статті 21:
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кабінет Міністрів України за обґрунтованим поданням керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, визначає кількість заступників такого керівника»;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду:
1) державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами
конкурсу відповідно до законодавства про державну службу;
2) перших заступників і заступників міністрів — за поданням Прем’єр-міністра України.
Звільнення зазначених осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну
службу»;
у пункті 4 частини першої статті 42:
абзац другий після слів «місцевих державних адміністрацій» доповнити словами «відповідно до законодавства про державну
службу»;
абзац третій виключити;
абзац четвертий після слів «для призначення на посаду» доповнити словами «за результатами конкурсного відбору відповідно
до законодавства про державну службу»;
пункт 4 частини першої статті 44 викласти в такій редакції:
«4) вносить Прем’єр-міністру України подання щодо призначення на посаду першого заступника і заступників міністра та
звільнення зазначених осіб з посади»;
у частині четвертій статті 47 слова «за поданням Прем’єр-міністра України» замінити словами «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу»;
частину другу статті 54 після слів «мають право» доповнити словом «виключно»;
у першому реченні частини першої статті 57 слова «в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну
службу» замінити словами «на загальних засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»;
у тексті Закону слова «Міністр Кабінету Міністрів України» в усіх відмінках замінити словами «Державний секретар Кабінету
Міністрів України» у відповідному відмінку;
16) у Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; із змінами, внесеними Законом України від 8 жовтня 2015 року № 731-VIII):
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пункт 2 частини першої статті 3 доповнити підпунктом «в» такого змісту:
«в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які
входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу»;
у частині першій статті 11:
пункт 10 виключити;
пункт 14 доповнити словами «(крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування)»;
в абзаці першому частини другої статті 37 слова «Національне агентство» замінити словами «Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
у примітці до статті 50 слова та цифри «особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про
державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» до першої – третьої категорій» замінити словами та цифрами «Президент України,
Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра, член Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комісії, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступник,
Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Секретар
Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник, Постійний Представник Президента України
в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або помічник Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до
першої – третьої категорій»;
у примітці до статті 56 слова та цифри «посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», посади, віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» до першої – третьої категорій» замінити словами та цифрами «посади Президента України,
Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника
або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника
та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку
України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, посади, які належать до посад державної служби
категорії «А» або «Б», та посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої – третьої категорій»;
17) абзац шістнадцятий пункту 25 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 – 51, ст. 2057; 2015 р., № 17, ст. 118, № 39, ст. 375) викласти у
такій редакції:
«державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
18) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 18 – 20, ст. 132, № 22,
ст. 145):
у статті 141:
в абзаці першому частини першої, у частині другій слова «на умовах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу» виключити;
в абзацах другому і четвертому частини п’ятої слова «Про державну службу» виключити;
абзац другий частини першої статті 147 виключити;
у частині першій статті 154 слова «Законом України «Про державну службу» виключити;
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19) у Положенні про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженому Постановою Верховної Ради України
від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2004 р., № 23, ст. 320; 2015 р., № 22,
ст. 145):
у статті 1.1:
частину п’яту виключити;
у частині сьомій слова «але не є державними службовцями, також» виключити;
у частині першій статті 3.3:
в абзаці першому слова «відомості про зарахування на державну службу, ранг, який присвоюється чи вже присвоєний державному службовцю» виключити;
абзац другий виключити;
частину третю статті 4.1 виключити;
частину другу статті 4.4 виключити;
в абзаці першому частини першої статті 4.5 слова «та Законом України «Про державну службу» виключити.
4. У державних органах, керівники або голови яких виконують повноваження керівників державної служби та з дня набрання чинності цим Законом втрачають статус державних службовців, утворюються посади керівників державної служби.
Повноваження керівників державної служби до призначення на такі посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом, продовжують виконувати керівники або голови відповідних державних органів, але не довше ніж до
1 січня 2017 року.
5. Повноваження Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств до
призначення на посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом, виконують відповідно Міністр Кабінету Міністрів України та його заступники, заступники міністрів – керівники апаратів, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.
Повноваження заступників міністрів – керівників апаратів припиняються одночасно з призначенням на посади державних
секретарів міністерств осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом. Особи, які перебували на посадах
заступників міністрів – керівників апаратів, звільняються у зв’язку із скороченням таких посад відповідно до Кодексу законів про
працю України.
Інші державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом займають посади державної служби, визначені відповідно до цього Закону, продовжують виконувати свої посадові обов’язки у відповідному державному органі.
6. На працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, які на день набрання чинності цим Законом є державними
службовцями, поширюється дія цього Закону протягом двох років з дня набрання ним чинності.
7. Умови оплати праці працівників органів державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), державних
підприємств, установ та організацій, органів влади Автономної Республіки Крим, які на день набрання чинності цим Законом є
державними службовцями і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами державної служби, визначаються Кабінетом
Міністрів України і не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.
8. Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на
умовах, установлених на той час законодавством.
9. За державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж
передбачено статтею 58 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.
10. Державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом займають посади державної служби та мають не менш
як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону
України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) та актами
Кабінету Міністрів України мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не
менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
11. Перелік посад державної служби, які займали особи з числа колишніх державних службовців, що належать до певної
категорії посад, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
12. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної
Ради України 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) та актами Кабінету Міністрів України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52,
ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
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13. За особами, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України
«Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами), зберігаються гарантії, передбачені цією статтею.
14. Видатки на реалізацію положень цього Закону у 2016 році здійснюються в межах коштів, передбачених Законом України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного
або кількох районів, міст обласного значення, становить:
з 1 січня 2017 року — 1,25 розміру мінімальної заробітної плати:
з 1 січня 2018 року — 1,5 розміру мінімальної заробітної плати;
з 1 липня 2018 року — 1,75 розміру мінімальної заробітної плати.
Умови оплати праці державних службовців, передбачені цим Законом, не застосовуються у державних органах, що перебувають у стадії ліквідації на момент набрання чинності цим Законом.
Керівники державної служби мають право у разі зменшення у зв’язку з установленням нових умов оплати праці розміру заробітної плати (без премії) в окремих державних службовців на час роботи на займаній посаді виплачувати в межах видатків,
передбачених на оплату праці, різницю між заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати праці (без премії),
та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.
Керівники державної служби протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом у межах економії фонду оплати
праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
15. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити прийняття та набрання чинності одночасно з набранням чинності цим Законом Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, схеми посадових
окладів на посадах державної служби на 2016 рік, інших нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
2) у місячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції
щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
3) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
4) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною
мовою;
забезпечити проведення конкурсів на посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств відповідно до вимог цього Закону.

Президент України
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Якщо менеджер з мітлою —
кадровик не зна спокою!
У сучасних українських реаліях посади, назви яких містять термін «менеджер», дефакто передбачають різні вимоги до рівня відповідальності, повноважень та освітньокваліфікаційних вимог до претендентів. Так, на великих промислових та торговельних
підприємствах посаду «Менеджер із збуту» займає, зазвичай, освічений працівник,
який організовує продажі продукції чи послуг, керує роботою комірників, експедиторів, водіїв тощо. У той же час, у штатному розписі деяких приватних підприємств, що
спеціалізуються на торгівлі, приміром, мобільними телефонами, посаду «Менеджер
із збуту» може займати працівник, котрий виконує функції продавця непродовольчих
товарів, який управляє й організовує лише власну роботу. Розглянемо більш детально завдання та обов’язки різних менеджерів з огляду на стрімке розширення спеціалізацій управлінської діяльності сьогодні та у найближчій перспективі.

Д

еякі роботодавці, на жаль, занадто довільно продовжують трактувати сутність посади менеджера, доводячи деякі
найменування суто робітничих позицій у штатному розписі своїх компаній до трагікомічних
(наприклад, подекуди застосовується посада у
вигляді «менеджер із клінінгу», на якій робітник
має виконувати функції прибиральника службових приміщень). Це звісно є порушенням низки
нормативних актів, а саме Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 тощо, та передбачає певну
адміністративну відповідальність. Утім, такі абсурдні випадки є поодинокими; більше питань
виникає щодо професійних назв робіт, які по суті
є спеціалізаціями професії «Менеджер (управитель)», що у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) має кодування у двох угрупованнях: 1231
«Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підроз-
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ділів та інші керівники» та 1499 «Менеджери
(управителі) в інших видах економічної діяльності не віднесені до інших угруповань». Але
спочатку слід нагадати працівникам кадрових
підрозділів щодо професійних особливостей професій управлінців — вони містяться у 1-му розділі КП серед посад керівників та носять «наскрізний» характер у розрізі видів економічної
діяльності. Тому, наприклад, буде неправильним
зарахування менеджера (менеджерів) у якості
рядового співробітника до відділу, який очолює
керівник на посаді начальника відділу. Принаймні, у менеджера мають бути підлеглі, роботу яких він організовує, планує, перевіряє тощо.
Перш за все менеджер — це висококваліфікований спеціаліст з організації управління у певній
сфері. Він професійно займається управлінською
діяльністю, повсякденно керує відповідними напрямами роботи підприємства й має повноваження приймати управлінські рішення та здійснювати їхнє виконання. Але головне менеджер
повинен вміти так керувати людьми, щоб вони
змогли повністю розкрити свій потенціал.
Розглянемо більш детально зміст діяльності
управлінців, які працюють у багатьох напрямах
бізнесу, незалежно від галузі (див. Таблицю 1).
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Таблиця 1
№ Найменування
Код
Деякі основні завдання та обов’язки
з/п
посади
КП
1. «Менеджер
1475.4 Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. На основі комплек(управитель)
сного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поіз зовнішньоекоточні і перспективні плани розвитку підприємства. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоеномічної діялькономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику. Проводить аналіз
ності»
і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства
(підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості
національної валюти. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку
з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства
(підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами
діяльності підприємства. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Аналізує,
планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства. Планує потреби в матеріальних, фінансових та
трудових ресурсах. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових
ресурсів. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв’язків. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому. Бере участь в аналізі продуктивності праці
і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів. Здійснює маркетингові дослідження
зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів. Прогнозує попит на продукцію. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного
законодавства. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень
(контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) в органах реєстрації. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених
чинним законодавством. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортноімпортних вантажів підприємства. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів
з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.
2. «Менеджер
1475.4 Визначає логістичну стратегію підприємства, забезпечуючи прийняття оптимальних рішень
(управитель)
щодо вибору на довгостроковій основі постачальників сировини, матеріалів, напівфабриз логістики»
катів, комплектуючих виробів тощо, новітніх гнучких технологій виробництва продукції та
послуг, організації складування і транспортування, каналів збуту та розподілення готової продукції. Розробляє перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності на основі
наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками. Проектує наскрізні
матеріальні потоки впродовж повного логістичного ланцюга «закупівля сировини – виробництво – розподіл – продаж – споживання» та супроводжуючі інформаційні, фінансові і
сервісні потоки на основі інтеграції і координації з метою мінімізації загальних витрат, забезпечення високого рівня якості продукції та задоволення потреб споживачів. Координує діяльність різних підрозділів підприємства та інших підприємств і організацій щодо забезпечення
ефективного просування товарів і послуг у сферах виробництва та обігу, розв’язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження інтересів різних ланок логістичної системи з метою досягнення загальносистемних цілей. Спільно зі службою маркетингу розробляє
прогнози попиту на продукцію чи послуги, бере участь у розробленні виробничої програми,
визначенні асортименту продукції відповідно до замовлень споживачів. Визначає спільно зі
службами постачання оптимальну потребу в матеріально-технічних ресурсах, установлює
раціональні господарські зв’язки з постачальниками, організовує забезпечення виробничого
процесу необхідними матеріальними ресурсами за принципом «точно в термін» та доставку
на виробничі дільниці, координує процес матеріально-технічного забезпечення з виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням. Бере участь у розробленні виробничої
програми, планів-графіків запуску/випуску готової продукції, поточних та оперативних планів
збуту продукції, визначає канали збуту та формує розподільчу мережу, приймає рішення
щодо пакування продукції, комплектування партії відправки, організовує відвантаження продукції та контролює доставку, системно пов’язує процес розподілу з процесами виробництва
і постачання. Розробляє стратегію управління запасами на виробництві та у сфері товарного
обігу, визначає оптимальні рівні запасів, оцінює вплив запасів на розмір обігового капіталу
підприємства, втрати від мобілізації фінансових коштів у запасах чи від дефіциту.
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Організовує транспортно-експедиційне забезпечення постачання матеріальних ресурсів та
відправку готової продукції, вибирає вид транспорту, спосіб доставки, визначає маршрути
перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, спільно планує процес транспортування із складським та виробничим процесами. Вносить пропозиції щодо
освоєння нових товарних ринків, вибору каналів постачання і збуту, організовує зв’язки з
діловими партнерами, проводить переговори, забезпечує укладання договорів і здійснює
контроль за їх виконанням з метою управління інтегрованими потоками. Сприяє впровадженню сучасних технологій виробництва і доставки товарів, нових інноваційних технологій
у процесі управління та забезпечення руху матеріальних, інформаційних, фінансових та сервісних потоків. Бере участь у визначенні загальних витрат упродовж логістичного ланцюга,
використовує наукові методи зменшення витрат без погіршення якості, сприяє ефективному
управлінню фінансовими потоками, оцінює економічний ефект від прийняття логістичних
рішень та конкурентоспроможність підприємства. Забезпечує розроблення логістичної інформаційної системи підприємства, складання встановленої звітності, формування бази даних внутрішньої та зовнішньої інформації з організації матеріальних потоків підприємства.
3. «Менеджер
1475.4 Організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених догово(управитель)
рів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в
із збуту»
повному обсязі. Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого
ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв’язків зі споживачами,
проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів
на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів. Бере участь у розробленні
маркетингової політики. Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості
і поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг. Бере участь у підготовці проектів
перспективних і річних планів реалізації продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні
рекламної стратегії програм із формування попиту і стимулювання збуту. Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору каналів
збуту, способів і часу виходу на ринок. Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із
рекламування і реалізації продукції, що випускається. Організовує зв’язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов’язків перед контрагентами, шукає необхідну
інформацію для розширення зовнішніх зв’язків. Виконує роботу з укладання договорів на
постачання продукції і узгодження умов постачання. Складає заявки, зведені відомості замовлень та асортиментні (номенклатурні) плани постачання. Аналізує дані з обліку готової
продукції на складах підприємства і проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених
договорів. Контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів. Спільно з технічними службами підприємства бере участь у розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів
готової продукції, її пакування, зберігання і транспортування. Контролює дотримання правил
зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам. Визначає потребу
в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює договори на перевезення продукції з транспортними організаціями.
Організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції відповідно до укладених
договорів. Бере участь у здаванні-прийманні продукції покупцям (перевізникам) і перевірці
її якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні
документи. Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану
продукцію. Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості й
комплектності продукції, яка постачається, порушення термінів постачання. Готує інформацію, необхідну для пред’явлення претензій покупцям за порушення термінів приймання продукції та оплати. Вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув покупець, її реалізації
чи перероблення. Забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних щодо
внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і вартісні обсяги; засоби просування товару на ринки, територіальне поширення та терміни його збуту; відхилення і зміни
кон’юнктури ринку). Контролює внесення змін у довідкову та рекламну інформацію.
4. «Менеджер
1475.4 Здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю відпо(управитель)
відно до загальної мети підприємства. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків
із зв’язків з гропідприємства з громадськістю. Здійснює інформаційні програми з метою інформування замадськістю»
конодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та
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5. «Менеджер
(управитель)
з реклами»

6. «Менеджер
(управитель)
з персоналу»
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принципи свого підприємства. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства. Готує відповідні матеріали для
преси, заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації з
метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади
щодо обміну інформаційними матеріалами. Надає засобам масової інформації матеріали
про діяльність підприємства. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет,
журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і
міжгалузевих зв’язків. Забезпечує координацію зв’язків і безпосередньо здійснює зв’язок з
періодичними виданнями (газетами, журналами). Здійснює співробітництво з відповідними
прес-службами інших підприємств. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу,
вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних консультантів і
експертів (правових, технічних, фінансових). Приймає рішення щодо планування та управління різними фондами, раціонального використання наданих коштів.
1476.1 Організовує роботу з рекламування продукції, що виробляється, та послуг, що надаються з метою їх просування на ринки збуту, інформуючи споживачів про переваги якості та відмінні властивості товарів та послуг, що рекламуються. Розробляє плани рекламних заходів з одного виду
або групи товарів (послуг) і визначає витрати на їх проведення. Здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних кампаній. Бере участь у формуванні рекламної
стратегії, яка базується на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку, інноваційній та інвестиційній діяльності. Здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової
інформації, їх текстового, кольорового та музичного оформлення. Визначає конкретних носіїв
реклами (газети, журнали, рекламні ролики тощо) та їх оптимальне поєднання. Вивчає ринок
збуту та попит покупців з метою визначення найкращого часу і місця розміщення реклами,
масштабів та термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких слід спрямувати рекламу, орієнтуючи її на цільові групи за професією, віком, купівельною спроможністю, статтю.
Організовує розроблення рекламних текстів, плакатів, проектів, каталогів, буклетів, контролює
їх якість, забезпечуючи наочність і доступність реклами, додержання норм громадської моралі,
не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби. Здійснює контроль за розробленням
та реалізацією договорів і контрактів з рекламування продукції та послуг. Організовує зв’язки з
діловими партнерами, систему збору потрібної інформації та розширення зовнішніх зв’язків з
метою вдосконалення рекламної діяльності. Аналізує мотивацію попиту на продукцію, що виробляється, або послуги, що надаються, організовує вивчення потреби покупців та визначає спрямованість проведення рекламних кампаній. Підтримує необхідні зв’язки з іншими структурними
підрозділами підприємства, установи, організації в процесі розроблення і проведення рекламних заходів, залучає до вирішення поставлених завдань консультантів і експертів, запрошує до
участі в рекламі широковідомих та популярних осіб, укладаючи з ними договори на комерційній
основі. Здійснює керівництво підлеглими працівниками.
1477.1 Організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу. Забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей
згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного
працівника. Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення
трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, установи, організації,
змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології. Вивчає ринок праці з
метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами. Організовує роботу
з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів
економічного і соціального розвитку підприємства. Розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення
та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення
самостійності у сучасних економічних умовах. Інформує та консультує керівників різних рівнів
з питань організації управління персоналом. Очолює роботу з організації навчання персоналу,
підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників. Організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій,
конкурсів на заміщення вакантних посад. Забезпечує створення нормативно-методичної бази
управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок.
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Таблиця 1. Закінчення
Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з
кадрами. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та
конфліктів. Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує
постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціальноекономічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової
роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку. Організовує
проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

Зауважимо, що галузеві випуски Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) містять, серед іншого,
такі позиції управлінців:
— «Менеджер (управитель) у видавничій
діяльності» (випуск 18 «Видавнича справа») (код
КП — 1492);
— «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»)
(код КП — 1491);
— «Менеджер (управитель) у готельному господарстві» (випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів») (код КП — 1455.1).
Таким чином, можна зазначити, що «управлінські» позиції щодо описів завдань і обов’язків
та інших кваліфікаційних вимог доволі широко
представлені у нормативно-технічних джерелах.
Утім із розвитком економічних відносин, керів-

ники підприємств та компаній бажають мати у
структурі свого персоналу більш «креативні»
(на їхню думку) посади. Наприклад, у штатному
розписі суб’єкта економічної діяльності сьогодні
можуть з’явитися такі позиції як: «Менеджер із
управління ризиками» (неправильна назва, яку
подекуди застосовують роботодавці — «Ризикменеджер») або «Менеджер з дослідження смаків споживачів». Власне, функції з управління
ризиками та вивчення смаків покупців можуть
відображатися у посадових інструкціях вище
розглянутих посад: «Менеджер (управитель) із
зовнішньоекономічної діяльності» і «Менеджер
(управитель) із збуту» та інших. У той же час, від
базової професійної назви «Менеджер (управитель)» (код КП — 1231) за допомогою положень
Додатку В до КП можна утворити вищезазначені
похідні професійні назви робіт, деякі основні завдання та обов’язки яких зазначені у Таблиці 2.
Таблиця 2

№ Найменування
з/п
посади
1. «Менеджер
із управління
ризиками»

Код
КП
1231

Деякі основні завдання та обов’язки
Визначає прийнятний рівень ризиків, при якому прибутковість компанії буде максимальною.
Забезпечує дотримання балансу між рівнем ризиків і оперативністю бізнес-процесу, якому
вони притаманні.
Визначає різнопланові ризики діяльності компанії:
— фінансові ризики, внаслідок реалізації яких компанія може виявитися не в змозі виконати
свої фінансові зобов’язання перед контрагентами у т. ч. й ризики ліквідності в частині збалансованості активів і пасивів за термінами перебування на балансі; ринкові ризики як ризики
зниження вартості активів внаслідок зміни ринкових факторів; кредитні ризики як ризики неповернення позичкових коштів тощо;
— операційні ризики, що виникають у бізнес-процесах, які пов’язані з шахрайством, різними
збоями в ІТ-забезпеченні, недосконалістю кадрової політики, порушенням правил безпеки
на виробництві, пошкодженням активів, юридичними інцидентами та іншими факторами, що
виникають в ході операційної діяльності організації;
— бізнес-ризики, пов’язані з некоректним веденням управлінської діяльності: ризики вибору
стратегії розвитку, яка не відповідає цілям, місії та баченню організації; втрата репутації на
ринку; зниження ринкової вартості компанії;
— інші види ризиків, залежно від виду діяльності компанії.
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Таблиця 2. Закінчення
2.

«Менеджер
з дослідження
смаків споживачів»

1231

Представляє інтереси потенційних покупців з метою допомоги компанії у прийнятті правильних
бізнес-рішень при виведенні на ринок нового продукту та/або зміни існуючого. Вивчає попит
за сегментами споживачів. Стежить за тим, щоб всі наявні дані про ринок, споживачах і покупцях товарів і послуг були враховані при прийнятті рішень про просування конкретної продукції,
використанні певної реклами, виборі того чи іншого виду упаковки і т. п.. Забезпечує:
— вироблення рекомендацій, що сприяють успішному розвитку бізнесу компанії в короткостроковій і довгостроковій перспективі, на основі збору, аналізу та узагальнення інформації
про особливості ринку, дійсних і потенційних покупців;
— постійне консультування керівників компанії з питань, що стосуються ринку (споживачів),
з метою прийняття якісніших бізнес-рішень;
— проактивне визначення потреб компанії в інформації, а також забезпечення ресурсами
необхідними для отримання такої інформації;
— удосконалення дослідницьких підходів, підвищення віддачі від інвестицій в дослідження ринку.

Отже, окремим роботодавцям не варто вважати менеджерів — «манагерами» та «офісним
планктоном» (вітчизняний офісний сленг).
Якщо на важливі ділянки бізнесу набирати ініціативних, відповідальних, освічених управлінців — це може стати ключем до досягнення позитивних результатів у діяльності підприємства

та отриманні ним запланованих прибутків навіть у кризових умовах.
Так живе увесь сучасний діловий світ, так має
жити й розвиватися український бізнес зокрема.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства

РЕКЛАМА
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Застосування аутсорсингу
та аутстаффінгу
Сьогодні дедалі більше вітчизняних підприємств користуються механізмом аутсорсингу та аутстаффінгу. На Заході така практика вже давно не є чимось дивним. Однак
ці процеси містять чимало протиріч, зокрема, роботодавців, які застосовують означені механізми, часто звинувачують у мінімізації видатків на фонд оплати праці (скорочення зарплат), що знижує соціальний захист працівників. Адже такі підприємства
виводять своїх співробітників зі штату, а потім працевлаштовують їх до інших компаній, хоча працівники фактично продовжують працювати у того ж роботодавця. З іншого боку, це дозволяє роботодавцеві мінімізувати податкове навантаження. Отже,
з’ясуємо, що таке аутстаффінг та аутсорсинг, які правові механізми їх застосування
в Україні та які переваги це дасть роботодавцю.

Визначення понять
Аутстаффінг (від англ. out та staffing — зовнішній персонал) — так називають процес виведення персоналу за штат, який є також одним
із способів управління кадрами. Суть послуги
аутстаффінгу наступна: компанія (як правило,
велика), бажаючи максимально сфокусуватися
на вирішенні ключових питань бізнесу, не відволікаючись на різні HR-проблеми, укладає договір з провайдером, за яким останній юридично стає роботодавцем виведених за штат
працівників. При цьому працівники продовжують працювати в колишній компанії, але значаться у штаті компанії-провайдера. Як правило,
до аутстаффінгу вдаються компанії, чисельність
персоналу яких не менше 100 осіб. За штат виводиться так званий «обслуговуючий» або допоміжний персонал: секретарі; рядові бухгалтери;
перекладачі; менеджери середньої ланки; ІТфахівці та інші. Компанія-провайдер за певну
плату веде усю необхідну документацію (бухгалтерську і кадрову).
Як правило, компанія-замовник укладає з
провайдером договір про надання персоналу,
згідно з яким і здійснюється найм працівників.
Слід відзначити, що всі умови, на яких співробітник приймається в штат до провайдера, виходять від замовника. Замовник встановлює за-
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робітну плату працівникові і призначає суми
можливих премій і компенсацій. Завданням
провайдера є оформлення відносин з працівником на заздалегідь обговорених умовах і подальше ведення його кадрового та бухгалтерського
адміністрування (суворо в рамках українського
законодавства). Між аутстаффером і кожним
працівником укладається трудовий договір (як
строковий, тобто тільки на час дії договору про
надання послуг з надання персоналу замовнику; так і на невизначений строк у тому випадку,
якщо планується, що даний фахівець буде постійно забезпечений роботою у різних замовників). Таким чином, роботодавці легально вирішують актуальну для себе проблему обмеження
штатної чисельності персоналу.
Також аутстаффінг стане у нагоді для підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Досить часто він застосовується і коли
співробітника необхідно оформити на випробувальний строк для оцінки результатів його роботи більше ніж на три місяці (якими обмежується
тривалість випробувального терміну згідно з
Кодексом законів про працю України, далі —
КЗпП). Дуже важливим чинником може стати, у
разі потреби, скорочення податків і соціальних
внесків, пов’язаних з нарахуванням та виплатою
заробітної плати. Коли у власника є потреба у
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звільненні фінансового відділу і служби персоналу від певного обсягу роботи, пов’язаного з
веденням кадрового діловодства, нарахуванням
зарплати, то це також може стати в нагоді.
Аутстаффінг допоможе також у разі, коли потрібно забезпечити виплату «білої» зарплати
кільком ключовим фахівцям (в тому випадку,
коли вони вимагають повної легалізації доходів
і настільки цінні для компанії, що їм йдуть в цьому назустріч). Як і для збереження статусу малого підприємства або придбання останнього з
усіма фінансовими та податковими вигодами.
Нарешті цей механізм можна застосувати коли
є необхідність знизити ризики, пов’язані з працевлаштуванням осіб, які не мають постійної
реєстрації в даній місцевості.
Позитивним моментом аутстаффінгу є те, що
серйозний провайдер послуг аутстаффінгу є додатковим гарантом для працівника з точки зору
дотримання КЗпП, тому як для такого провайдера ця послуга — основний бізнес, а своєю репутацією він дорожить. Найчастіше до послуги
аутстаффінгу вдаються компанії, зацікавлені у
виході в той чи інший регіон, але не бажають
при цьому відкривати там своє представництво
або філію. Оформивши працівника в штат провайдера, організація отримує таким чином власного представника в регіоні, при цьому ведення
всіх кадрово-бухгалтерських справ лягає на
компанію-посередника.
Аутсорсинг (від англ. out та sourcing — зовнішнє джерело) — передача організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на
обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній галузі. На відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий, епізодичний, випадковий характер та обмежуються
початком і кінцем, на аутсорсинг передаються,
зазвичай, функції з професійної підтримки безперебійної працездатності окремих систем та
інфраструктури на основі тривалого контракту
(не менше 1 – 2 років).
Принцип аутсорсингу: «залишаю собі тільки те, що можу робити краще за інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших». Тобто припускається,
що частину «непрофільних» функцій може взяти
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на себе компанія, яка професійно надає послуги
прибирання або охорони, доставки вантажів
або юридичного обслуговування. Найчастіше
замовляють персонал на виробництво, наприклад, водіїв навантажувачів, вантажників, прибиральників, трохи рідше — адміністративний.
Але основні труднощі виникають у залученні
низькокваліфікованого персоналу. Компаніїклієнту може бути абсолютно байдуже, хто саме
із співробітників буде займатися вирішенням
їхніх питань, аби справу було зроблено якісно і в
строк.
Які ж переваги аутсорсингу може побачити
роботодавець? По-перше, аутсорсинг дозволяє компанії-замовнику заощадити витрати і
значно знизити трудомісткість і витрати на експлуатацію інформаційних систем та оренду
спецтехніки, сконцентруватися на основних
бізнес-процесах компанії, не відволікаючись на
допоміжні. Ще можна виділити такі позитивні
сторони аутсорсингу:
— зниження вартості реалізації бізнес-процесу. Тут і скорочення, і контроль витрат, і звільнення внутрішніх ресурсів компанії для інших
цілей (можливий синергетичний ефект);
— збільшення якості одержуваних продуктів
або послуг. Тут мається на увазі фокусування
компанії на основній діяльності (як компаніїзамовника, так і виконавця) та використання
спеціалізованого устаткування, знань, технологій;
— зниження ризиків, пов’язаних з реалізацією бізнес-процесу. Це буде використання конкуренції на ринку виконавця;скорочення впливу некерованих факторів (брак комплектуючих)
та поділ і часткова передача іншій компанії ризиків;
— додатковий доступ до фінансів (на фондовому ринку) — підвищення інвестиційної привабливості фірми.
Тобто, фактично відбувається лізинг персоналу, коли співробітники одного підприємства залучаються на інше, тобто, по суті, тимчасово
«здаються в оренду». Зазвичай, строк такої
«оренди» становить від двох-трьох місяців до декількох років. За таким принципом працюють
іноді колективи інженерів-проектувальників,
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архітекторів. Ще така форма співпраці дуже поширена в сфері ІТ, адже чимало іноземних та
вітчизняних компаній – розробників програмного забезпечення, виконуючи грандіозні, але
разові проекти, воліють залучати до їх виконання «творчі колективи» програмістів. Активно
займаються лізингом персоналу також рекламні
агентства, надаючи, наприклад, промоутерів і
стендистів для роботи на виставках тощо.
Отже, для роботодавців такий механізм містить чимало можливостей для розвитку та оптимізації трудового процесу підприємства.

Правове регулювання
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) підприємства, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників
за умови, якщо це передбачено колективним
договором такого роботодавця, та за наявності згоди первинної профспілкової організації та зобов’язуються:
1) укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;
2) виплачувати працівникові заробітну плату
в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи;
3) забезпечувати працівнику час роботи та
відпочинку на умовах, визначених для працівників роботодавця, що передбачено умовами
колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
4) нараховувати та сплачувати єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на користь працівника відповідно
до класів професійного ризику виробництва, до
якого віднесено роботодавця, який застосовує
працю працівника;
5) не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи.
Крім того, роботодавець може наймати працівників для подальшого виконання ними робо-
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ти в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного договору між підприємством та фізичною
особою про надання послуг.
При цьому підприємству заборонено направляти працівників на робочі місця до роботодавця, в якого:
1) протягом року скорочено чисельність (штат)
працівників;
2) не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва;
3) залучено працівників для виконання робіт
у шкідливих, небезпечних та важких умовах
праці, а також робіт за основними професіями
технологічного процесу основного виробництва.
Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону
№ 5067, діяльність роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів,
здійснюється на підставі дозволу, виданого
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Порядок видачі такого дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в
Україні в іншого роботодавця було затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від
20 травня 2013 р. № 359, але чинності вона
не набрала й досі. Тому на даний час послуги
аутсорсингу/аутстаффінгу юридично оформлюються як господарські або цивільно-правові
угоди — адже відповідно до ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з
іншими підприємствами, громадянами в усіх
сферах господарської діяльності здійснюються
на основі договорів й підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань,
інших умов господарських взаємовідносин, що
не суперечать законодавству України. Отже,
будь-яке підприємство має право укладати договір, предметом якого є отримання/надання
послуг аутсорсингу чи аутстаффінгу.
Наприклад, у випадку використання аутсорсингу, коли «на стороні» виконуються певні роботи, це може бути:
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— договір підряду, його укладання регламентується главою 61 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК);
— договір про надання послуг, який укладається відповідно до глави 63 ЦК.
Однак, при використанні аутсорсингу/аутстаффінгу, працівники підприємства фактично
запозичуються іншому підприємству, між тим
як людина не може бути предметом договору
найму. Тому наразі підприємство може, наприклад, забезпечити роботою своїх працівників,
якщо у певний проміжок часу на ньому немає
достатнього обсягу роботи за допомогою аутстаффінгу, тимчасово вивівши персонал поза
штат, яке інше підприємство зарахує у свій штат.
Але зрозуміло, що на практиці такі дії фактично

прикривають реальні трудові відносини між замовником і особами, які фактично працюють на
нього, а не на те підприємство, на якому зараховані до штату.
Загалом аутсорсинг та аутстаффінг є достатньо перспективними механізмами управління
персоналом, проте вітчизняні роботодавці поки
що не активно залучаються до цього, зокрема й
через невизначеність законодавства у цій сфері.
Тим не менш, застосування означених механізмів дозволить власникам оптимізувати роботу
підприємства та дещо скоротити фонд оплати
праці.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

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

Чи можна працівникам підприємства виплачувати заробітну плату
один раз на місяць, якщо вони самі напишуть заяви
з відповідним проханням?
Ні, не можна.
Згідно зі ст. 115 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у
терміни, встановлені колективним договором
або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом
(а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим
колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів, та не пізніше
семи днів після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата.

Виплата заробітної плати один раз на місяць
є порушенням строків виплати заробітної плати
та порушенням вимог ст. 115 КЗпП, а за це передбачена відповідальність у ч. 1 та ч. 2 ст. 41
Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від 30 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(тобто на сьогодні від 510 до 1 700 грн), у разі ж
повторного вчинення правопорушення — у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1 700 до 5 100
грн). А «дозвіл» працівника у вигляді заяви не
надає Вам право порушувати чинне законодавство.

Керівник хоче взяти на постійну роботу одного працівника
одночасно на дві посади — як це можна оформити документально?

Як внутрішнє сумісництво.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю
України працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності мають право
укладати, крім трудового договору за основним
місцем роботи (основною ознакою якого є місце знаходження трудової книжки), трудові договори на роботу за сумісництвом, у т. ч. на
тому самому підприємстві, за умови, що така
робота не обмежена законодавчими актами,
колективним чи трудовим договором. При цьому сам працівник визначає, яке місце роботи
буде основним, а яке — за сумісництвом. Зверніть увагу, що сумісництво — це виконання
працівником, крім основної роботи, іншої
регулярно-оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
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роботи час. Тобто або працівника слід оформлювати за основним місцем роботи на неповний робочий час (наприклад, на шість годин
протягом кожного робочого дня — тоді протягом двох годин він зможе виконувати роботу за
внутрішнім сумісництвом і його робочий день
за двома посадами не вийде за межі звичайних
8 годин), або ж йому доведеться працювати довше (якщо за основним місцем роботи він працюватиме повний робочий день (наприклад,
стандартні 8 годин), а за сумісництвом — ще
кілька годин).
Зверніть увагу, що у зазначеному випадку роботодавцеві слід видати два накази про прийняття працівника на роботу: за основним місцем роботи (Зразок 1) і за сумісництвом (Зразок 2),
які між собою юридично не пов’язані.
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Оформлення прийняття на роботу за сумісництвом практично не відрізняється від оформлення прийняття на основну роботу — так само
подаються усі необхідні документи, оформляється особова картка за формою П-2 тощо. Також у разі внутрішнього сумісництва облік робочого часу ведеться окремо за основним місцем
роботи і за сумісництвом. А от до трудової книжки запис про роботу за сумісництвом вноситься
лише за бажанням працівника (п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок пра-

цівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці
України та Міністерства соціального захисту
України від 29 липня 1993 р. № 58).
На сумісників поширюються всі права та соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством та внутрішніми (локальними) нормативними актами підприємства, зокрема
правилами внутрішнього трудового розпорядку,
колективним договором, положеннями про
оплату праці.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА»
НАКАЗ
12.02.2016 р.

м. Київ

№ 69-п

Про прийняття
на роботу
ПРИЙНЯТИ:
ГОРОБЧЕНКА Володимира Івановича хронометражистом виробничого відділу на умовах
неповного робочого дня (з 8:00 до 13:00) з 15 лютого 2016 р. з оплатою праці пропорційно
відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу згідно зі штатним розписом у розмірі 3 000 грн на місяць.
Підстава: заява Горобченка В. І. від 12.02.2016 р..
Директор

Миколайчук

І. С. Миколайчук

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА»
НАКАЗ
12.02.2016 р.

м. Київ

№ 70-п

Про прийняття
на роботу
ПРИЙНЯТИ:
ГОРОБЧЕНКА Володимира Івановича охоронником за сумісництвом з неповним робочим
днем (з 14:00 до 19:00) з 15 лютого 2016 р. з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу,
виходячи з посадового окладу згідно зі штатним розписом у розмірі 2 500 грн на місяць.
Підстава: заява Горобченка В. І. від 12.02.2016 р..
Директор
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Як оформити покладення на працівника виконання обов’язків
іншого працівника на час його відпустки?
Шляхом видання відповідного наказу (за
згодою працівника).
Якщо на підприємстві, установі, організації
виникає потреба покласти на працівника виконання обов’язків іншого працівника, що передбачено ст. 105 Кодексу законів про працю Украї-

ни, його безпосередній керівник (звісно, за
наявності такого) має запитати попередню згоду працівника, на якого планується покласти
обов’язки, і подати службову записку на ім’я керівника, в якій викладається суть питання (див.
Зразок).
Зразок 1
Головному лікарю
лікарні № 43
Коломійцю О. І.
завідувача відділенням кардіології
Іванченко С. М.

Доповідна записка
У зв’язку з моєю відпусткою з 18 лютого по 2 березня 2016 року прошу покласти на
Сидорчука Г. П., лікаря-кардіолога вищої категорії, за його згодою, виконання обов’язків
завідувача відділенням кардіології разом зі своєю основною роботою, з доплатою в розмірі 25% посадового окладу.
15.02.2016 р.

Іванченко

Якщо керівник підприємства згоден покласти
на працівника виконання обов’язків на час відсутності іншого працівника, то він має видати
відповідний наказ, в якому також слід зазначити
розмір доплати за виконання таких обов’язків.
Зміст наказу може бути наступним:
«Покласти на Сидорчука Г. П., лікаря-кардіолога вищої категорії відділення кардіології, за
його згодою, виконання обов’язків завідувача відділенням кардіології на час відпустки Іванченка
С. М., завідувача цього відділення, з 18 лютого по
2 березня 2016 року з доплатою в розмірі 25 % посадового окладу.

С. М. Іванченко

Підстава: доповідна записка завідувача
відділенням кардіології Іванченка С. М. від
15.02.2016 р.».
Зверніть увагу, що виконання обов’язків
установлюється завжди на обмежений строк,
який триває протягом відсутності працівника,
обов’язки якого покладаються на іншого. Тому
окремого наказу про скасування виконання
обов’язків видавати не потрібно. В табелі обліку робочого часу виконання обов’язків жодним чином не позначається, бо відбувається
тільки в межах робочого дня за основною посадою.

На заміну ЖЕКів створюється об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ). Під час проведення зібрання мешканців виникли запитання
щодо штатного розпису об’єднання. Чи є в Класифікаторі професій посади,
пов’язані з цими напрямами робіт?
На сьогодні ще триває реформування житловокомунального господарства, набирає обертів
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процес організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Національний
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класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), поряд з іншим, передбачає певну низку професійних назв робіт спрямування зазначеного в запитанні, наприклад:
«Фахівець з організації кондомініумів» (код КП —
3439), «Менеджер (управитель) підприємства
житлово-комунального господарства» (код КП —
1491), «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (код КП — 1491) тощо.
Кваліфікаційні характеристики зазначених
вище професій ще не затверджено, однак керівництво ОСББ може розробляти відповідні посадові інструкції з урахуванням вимог галузевих
нормативно-правових актів і, звичайно, відповідних рішень загальних зібрань. Під час розроблення посадових інструкцій слід ураховувати
те, що менеджери відповідно до КП — це керівники, а представники професії «Фахівець
з організації кондомініумів» (кондомініум (англ.
condominium) — спільне володіння) міститься в
третьому розділі КП «Фахівці» до вимог яким,
серед іншого, висувається наявність освітньоква ліфікаційних рівнів бакалавр, молодший
спеціаліст.
Типові посадові завдання та обов’язки менеджера можуть полягати, наприклад, у такому:
забезпечення, організація та контроль (збереженості та належної експлуатації будинку, елементів благоустрою, у т. ч. тих, що розташовані
на прибудинковій території; підготовки будинку та його технічного устаткування до осінньозимового періоду в установлені терміни; ефективного використання енергетичних ресурсів
будинку; своєчасного оформлення відповідних
документів з надання/отримання відповідних
житлових послуг між їх споживачами та виконавцями (виробниками) тощо); планування,
здійснення моніторингу строків проведення,
огляд конструктивних елементів, огороджувальних конструкцій, елементів благоустрою, інженерних комунікацій, профілактичних, поточних, капітальних, аварійних ремонтів; вживання
відповідних заходів щодо своєчасного залучення/повернення кредитних (позикових) коштів
для проведення ремонтів, здійснення оплати
власниками квартир за отримані комунальні
послуги і проведення перерахунків розміру пла-
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ти за комунальні послуги у випадку зниження
їхньої якості, ненадання або надання не в повному обсязі, оперативного реагування в разі
виникненні аварій або припинення надання комунальних послуг їх виконавцями (виробниками), своєчасного виконання рішень зборів власників квартир, нежилих приміщень у житловому
будинку тощо.
Під час формування штатного розпису слід
враховувати, що в ОСББ професія фахівця з організації кондомініумів може застосовуватися
разом із професіями менеджерів, а може виступати як цілком самостійна.
У будь-якому разі напрями діяльності фахівця, його професійні завдання та обов’язки полягають у виконанні фахових робіт, пов’язаних
із забезпеченням належного функціонування
ОСББ. До трудових функцій за цією посадою
можуть належати, наприклад, такі: виконує
роботи, контролює стан (ведення обліку власників, співвласників, наймачів та орендарів
жилих і нежилих приміщень; обліку та збереженості спільного майна власників жилих та
нежилих приміщень у житловому будинку;
отримання мешканцями житлового будинку
житлово-комунальних послуг належної якості;
своєчасних розрахунків споживачів комунальних послуг за отриманні послуги); вивчає,
аналізує, узагальнює позитивний досвід та подає відповідні пропозиції щодо підвищення
ефективності використання енергетичних та
інших ресурсів у будинку; раціонального використання фінансових ресурсів ОСББ; вдосконалення системи управління ОСББ; розглядає заяви, листи, скарги і консультує власників
жилих і нежилих приміщень щодо управління
та утримання будинку; користування спільним майном власників будинку; дотримання
правил пожежної безпеки, правил користування газовими та електричними приладами, пасажирськими та вантажними ліфтами тощо.
Таким чином, основною метою роботи менеджерів і фахівців у системі ОСББ є забезпечення
комфортних умов проживання власникам жилих приміщень і забезпечення належних умов
утримання нежилих приміщень у будинку відповідно до чинного законодавства.

№ 4 (112), 15 лютого 2016

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Якою має бути тривалість щорічної основної відпустки культорганізатора
у вищому навчальному закладі ІІ рівня акредитації?
42 календарних дні.
Відповідь на Ваше запитання міститься у листі Міністерства і науки України (далі — МОН)
від 3 листопада 2015 р. № 1/11-15887.
Так, у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504) передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як
24 календарних дні за відпрацьований робочий рік,
який відлічується з дня укладення трудового договору. Разом з тим для деяких категорій працівників
певних галузей передбачена щорічна відпустка
більшої тривалості — ч. 6 ст. 6 Закону № 504, зокрема, встановлено, що педагогічним працівникам
щорічна основна відпустка надається тривалістю
до 56 календарних днів у порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
Порядок надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічним, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346).
У розділі II «Позашкільні навчальні заклади»
Додатка до Порядку № 346 надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і
закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам, яким за-

тверджено тривалість щорічної основної відпустки, для культорганізаторів передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні.
При цьому приміткою 3 до розділу ІІ Порядку
№ 346 передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам,
на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.
Посада культорганізатора належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів (п. 10 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15 квітня 1993 р. № 102,
далі — Інструкція № 102). Наразі п. 10 Інструкції № 102 застосовується з урахуванням додатка 8
до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р.
№ 557 (далі — Наказ № 557), яким затверджено
Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів
усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (п. 7 Наказу № 557). Згідно з прим. 7
до п. 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів культорганізаторів поширюються на всі типи установ освіти.
Оскільки оплата праці культорганізатора вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, то і щорічна основна
відпустка працівникам, які займають цю посаду,
має надаватися тривалістю 42 календарних дні.

У штаті нашого підприємства наразі 48 працівників,
чи потрібно створювати службу охорони праці?

Поки не потрібно — служба охорони праці
створюється на підприємствах з кількістю
працюючих 50 і більше осіб.
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нешкідливі умови праці. Відповідальність за дотримання цих умов праці покладається на роботодавця. Одним із заходів спрямованих на
забезпечення безпеки праці є створення на підприємстві служби охорони праці.
Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено
ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ і є обов’язком роботодавця.
Діє така служба на основі Типового положення про службу охорони праці (далі — Типове положення), затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці
від 15 листопада 2004 р. № 255.
З урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов
праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охоро-

ни праці підприємства, визначає структуру цієї
служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.
Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо роботодавцю.
На підставі п. 1.4. Типового положення служба охорони праці створюється на підприємстві з
кількістю працюючих 50 і більше осіб.
На підприємстві з кількістю працюючих
менше 50 осіб функції служби охорони праці
можуть виконувати в порядку сумісництва
(суміщення) особи, які мають відповідну підготовку, а на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функції служби охорони праці можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж не менше трьох років і пройшли
навчання з охорони праці.

Розробили Правила внутрішнього трудового розпорядку, знаємо, що їх
слід затвердити на зборах трудового колективу, але ж ще треба узгодити
з профспілкою — то у якому порядку це треба робити?
Запровадження на підприємстві Правил внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила ВТР) є досить простою процедурою, хоча
вона чомусь весь час викликає труднощі у роботодавців та кадровиків. Насправді ж, увесь процес від складання до застосування на підприємстві Правил ВТР можна вмістити у наступні шість
етапів:
1. Роботодавець (або уповноважений ним орган чи посадова особа) складає проект Правил
ВТР, який передається в структурні підрозділи
працівникам підприємства для ознайомлення і
внесення пропозицій.
2. Після внесення пропозицій власник роботодавець подає проект Правил ВТР на
узгодження та з метою перевірки їх на відповідність нормам трудового законодавства і колективного договору службі охорони праці,
юридичному відділу та профспілковому комітету.
3. Узгоджений проект згідно зі ст. 142 Кодексу
законів про працю України роботодавець та
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представник профспілкової організації передають трудовому колективу для ознайомлення
та внесення пропозицій (зверніть увагу, що у законодавстві немає вимоги до роботодавця в
обов’язковому порядку враховувати всі пропозиції, які внесені до проекту Правил ВТР працівниками підприємства).
4. Затвердження Правил ВТР на загальних
зборах трудового колективу.
5. Ознайомлення працівників вже із затвердженими Правилами ВТР під підпис.
6. Розміщення Правил ВТР в доступних для
всіх працівників місцях.
До речі, внесення змін та доповнень до Правил ВТР здійснюється у такому ж самому порядку.

Едуард ГЛАДКОВ,
юрист
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М
Медичні сестри (група професій)
 Короткий опис групи професій: Медичні
сестри — це фахівці у галузі медицини, помічники лікарів (у Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) наразі є 14 спеціалізацій цієї професії), які за відсутності лікарів зобов’язані надати невідкладну медичну допомогу хворому
або потерпілому.
 Зміст роботи: Медична сестра виконує
різні діагностичні й лікувальні процедури — вимірює температуру, робить перев’язки, ін’єкції,
щеплення, допомагає лікарям при хірургічних
операціях і лікувальних маніпуляціях, видає
хворим призначені лікарем ліки, спостерігає за
станом пацієнтів, робить масаж і т.п..
 Повинні знати: Основи біології, ботаніки,
анатомії, хімії, фізики; найменування і призначення ліків, правила і способи дезінфекції, правила виконання ін’єкцій, щеплень, перев’язок,
правила догляду за хворими, основні поняття
професійної етики і деонтології, розділи медичної та педагогічної психології, уміти виконувати
медичні процедури за спеціалізацією.
 Професійно важливі особистісні якості:
Комунікабельність, спостережливість, висока
концентрація уваги, хороша пам’ять, зібраність,
витривалість, холоднокровність, відповідальність, урівноваженість, добре розвинена дрібна
моторика рук.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст) медичного
спрямування.
 Затребуваність на ринку праці: Висока.
 Рівень заробітної плати: 3 000 – 3 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 3231, ця професія у
КП належить підкласу 3231 «Медичні сестри, що
асистують професіоналам», у Національному
класифікаторі України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД) —
до розділу 86 «Охорона здоров’я».
 Споріднені професії: «Фельдшер», «Помічник лікаря-стоматолога».
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Менеджери (група професій)
 Короткий опис групи професій: Менеджери — працівники керівного складу (понад 50
спеціалізацій у КП), які організовують та координують, оцінюють і стимулюють діяльність
персоналу з метою підвищення продуктивності
та якості праці, економії ресурсів, зростання
конкурентоспроможності товарів і послуг, прибутку підприємства.
 Зміст роботи: Вивчає попит і пропозицію
на ринку, розроблює бізнес-план і керує його
реалізацією; забезпечує аналіз та вирішення
організаційно-технічних, економічних і соціально-психологічних питань в їхньому взаємозв’язку, регулює процеси прийому, підбору та
кар’єри працівників.
 Повинні знати: Нормативні й законодавчі
акти своєї галузі; основи психології, маркетингові стратегії і тактики; розумітися на технологіях конкурентної боротьби; знати принципи
бізнесу й управління; вміти підбирати персонал
відповідно до потреб компанії.
 Професійно важливі особистісні якості:
Виразна мова, хороша пам’ять, висока емоційновольова стійкість, розвинені комунікативні та
організаторські здібності, готовність до розумного ризику; сміливість, рішучість, відповідальність.
 Умови праці: В офісах; ненормований робочий день, нерідко у стресових ситуаціях, що
вимагають прийняття оперативних рішень,
пов’язаних з фінансовими ризиками.
 Кваліфікаційні вимоги: Другий рівень вищої освіти (магістр).
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: Залежно від
рівня керівних функцій коливається від 5 000
до 15 000 грн на місяць.
 Кодування: Код КП — 1231 та 1499, ця професія у КП має кодування у двох угрупованнях:
«Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» та «Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності не
віднесені до інших угруповань». У КВЕД професія менеджера належить до групи 82.1 «Адміністративна та допоміжна офісна діяльність».
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 Споріднені професії: «Професіонал з корпоративного управління».

Механіки (група професій)
 Короткий опис групи професій: Механіки —
це працівники, які забезпечують (обслуговують)
безаварійну й надійну роботу закріпленого за
ними устаткування цеху (дільниці), його правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і технічне обслуговування.
 Зміст роботи: Організація (проведення)
підготовки календарних планів (графіків) огляду, перевірок і ремонту устаткування, отримання
матеріалів, необхідних для планово-запобіжних
і поточних ремонтів, запасних частин, інструменту; участь у прийманні й встановленні нового устаткування, модернізації й заміни малоефективного устаткування високопродуктивним,
у впровадженні засобів механізації важких фізичних і трудомістких робіт.
 Повинні знати: Теоретичну механіку, основи механізмів та машин, властивості конструкційних матеріалів, креслення та конструювання
механізмів та вузлів; методи ремонту й відновлення устаткування.
 Професійно важливі особистісні якості:
Технічний склад мислення, хороша пам’ять, спостережливість, емоційна врівноваженість.
 Умови праці: У приміщеннях цехів заводів,
на підприємствах з автоперевезень, на суднах,
аеродромах — в умовах підвищеного рівня шуму
на робочому місці.
 Кваліфікаційні вимоги: Фахівці з механіки —
перший рівень вищої освіти (бакалавр), робітники з механіки — професійно-технічна освіта
відповідного напряму спрямування.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: 5 000 – 7 000 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП для всієї групи професій
надати неможливо, оскільки механіки у КП відносяться до багатьох підкласів, зокрема: 3115
«Технічні фахівці-механіки», 3141 «Суднові фахівці», 7241 «Електромеханіки та електромонтажники», 7243 «Механіки та експлуатаційники
електронного устаткування», 8340 «Суднова палубна команда та подібні їм робітники». У КВЕД
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професія механіків належить до розділу 45 «Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт» та класу
29.10 «Виробництво автотранспортних засобів».
 Споріднені професії: «Механізатор (докермеханізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах».

Монтажник будівельний
 Короткий опис професії: Це робітник, що
займається встановленням, з’єднанням, закріпленням та підключенням різних елементів: будівельних, сантехнічних систем, систем вентиляції, тепломереж, котлів побутової техніки тощо.
 Зміст роботи: Виконує такі роботи як:
стропування, кладка простих стін, складає опалубку простих конструкцій, пробиває гнізда та
отвори у кладці, готує поверхні до ізоляції, перевіряє якість виконаних робіт.
 Повинен знати: Основні види деталей та
елементів сталевих, монолітних, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; правила та
види стропування; правила та способи тимчасового кріплення конструкцій; прості способи перевірки щільності зварювальних швів; правила
сигналізації під час монтажу; правила транспортування, складування конструкцій та виробів;
способи захисту металу від корозії; основні властивості стінових матеріалів та розчинів, прості
системи кладки та перев’язування швів, правила й вимоги охорони праці у будівництві.
 Професійно важливі особистісні якості:
Відповідальність, швидка реакція, фізична витривалість, розвинута координація рухів.
 Умови праці: На об’єктах будівництва в
умовах підвищеного ризику травматизму.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна освіта.
 Затребуваність на ринку праці: Середня.
 Рівень заробітної плати: 5 000 – 5 500 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 7120, ця професія у
КП належить до підкласу «Укрупнені професії
будівельників будівель та споруд», у КВЕД — до
секції Е «Будівництво».
 Споріднені професії: «Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)».
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

— А з чим?
— З м’ясом…
— Я ніби знала! Купила чіпси з беконом.

Усміхнись!
Зустрічаються двоє приятелів, один з них вже десять років у шлюбі, інший лише збирається.
— Миколо, не можу дочекатися, доки одружуся —
наразі ж один живу й змушений усю роботу по дому
сам робити…
— А ти що, гадаєш, що потім у хаті не треба буде
прибиратися?!
— Треба, звичайно, але ж коли я одружуся, то вже
не я це робитиму…
— Сергійко, який ти наївний. Робитимеш, але якщо
зараз ти сам себе примушуєш до цього, то після весілля тебе примушуватиме вже дружина.

***

Із підслуханого у відділі кадрів:
— Так, лікарняний оплачується! Але це зовсім не
означає, що Ви повинні сидіти вдома і хворіти!

***

— Хлопчик, негайно йди звідси! Це секретний урядовий об’єкт!
— Я до мами на роботу...
— А, ну проходь.

***

— Василю, ти вже другу сумку загубив!
— Я ж працюю! А в роботі можливі помилки...
— Але ти ж інкасатор!

***

Розмовляють дві подруги:
— Полінко, а чого ти така сумна?
— У посольстві анкету не прийняли для візи.
— Чому?
— У самому кінці в графі «Не заповнювати» я написала «Добре».

***

— Коханий, що будеш на вечерю?
— Картоплю…

***

— Мила, чим від тебе так чудово пахне?
— Парфумами, які ти мені вчора подарував.
— Я тобі нічого не дарував.
— Дарував, дарував. Подивися в гаманці.

***

— Порадь, що купити дружині на день закоханих.
— А тобі не простіше спитати у неї?
— Як тобі сказати… Таких грошей у мене просто
немає.

***

Керівник з подивом запитує свою секретарку:
— Те, що Ви пишете на роботі любовні листи, я можу
зрозуміти, але навіщо ви весь час даєте їх мені на підпис?

***

— Іване Івановичу, дозвольте мені сьогодні піти з
роботи раніше — дружина хоче піти зі мною за покупками до дня закоханих.
— У жодному разі! На завтра треба підготувати звіт
для інвесторів, сидіть і працюйте!
— Величезне спасибі Вам, Іване Івановичу!

Одним рядком

Людина завжди вірить у чудо. Особливо коли натискає на банкоматі кнопку «Баланс на рахунку».
Підлеглі, поважайте свого керівника. Адже ви бачите
перед собою тільки одного ідіота, а він — цілу групу.
У наших реаліях обідня перерва — це не година,
коли ти не працюєш, а година, за яку тобі не платять.
Якщо у жінки в руках качалка… Це ще не факт, що
будуть пиріжки.
Черга — це єдине місце, де люди справді бояться
один одного втратити.

Відповідь на головоломку з № 3

Жартівником був син директора.
Нагадаємо, що за умовами хтось з родини директора двічі сказав правду, хтось двічі збрехав, а хтось — один раз сказав
правду, а інший раз — збрехав. Для підтвердження правильності наданої відповіді з’ясуємо, хто ж обидва рази сказав правду:
1. Нехай це була дружина директора. Тоді вона не винна, а пожартував над директором його син. Зі слів сина можна дійти
висновку, що він збрехав один раз («Я цього не вигадував»), а другий раз сказав правду («І моя сестра теж (не вигадувала)»).
А зі слів доньки директора випливає, що вона збрехала двічі: «Це вигадав не мій брат» і «Така ідея спала на думку мамі». Варіант несуперечливий, тобто правильний.
2. Якщо вважати, що двічі сказав правду син директора, то вийде, що це не він та не його сестра пожартували над батьком,
тобто це зробила їх мама. За таких обставин виявиться, що дружина директора збрехала двічі: «Це не я» і «Так запропонував
пожартувати твій син». І донька директора теж сказала правду двічі: «Це вигадав не мій брат» і «Така ідея спала на думку мамі».
Отже, наявне протиріччя, тобто це припущення було неправильним.
3. Якщо припустити, що обидва рази сказала правду донька директора, то вийде, що жартівником була її мама. Але тоді
виявиться, що дружина директора збрехала двічі («Це не я» і «Так запропонував пожартувати твій син»), натомість як син директора двічі сказав правду («Я цього не вигадував» та «І моя сестра теж (не вигадувала)»), що неможливе згідно з умовами.
Тобто знову прийшли до протиріччя.
Отже, єдиним правильним варіантом є перший, коли було припущено, що правду обидва рази сказала дружина директора,
а жартівником виявився його син.

№ 4 (112), 15 лютого 2016

51

Лютий-2016

Важливі дати лютого

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

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).
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.

Березень-2016

15 — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (встановлено Указом Президента
України від 11 лютого 2004 р. № 180/2004).

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 — Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (7)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин
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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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Підписано до друку
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Наклад 5000 прим.

Замовлення
№ 130 від 10 лютого 2016 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
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.

