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ПРОФСПІЛКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:

Законодавство України надає можливість громадянам створювати громадські
організації та об’єднання для реалізації й захисту власних прав та інтересів.
Однією з таких структур є професійні спілки, які створюються, насамперед, з
метою захисту трудових і соціально-економічних прав їх членів. Дізнайтеся,
які права та повноваження мають профспілки, а також ознайомтеся з етапами
їх створення.......................................................................................................5

Працівниця, яка має п’ятирічну дитину, вимагає запровадити для неї
скорочений робочий день — чи
зобов’язані ми встановлювати їй такий режим роботи?

ЗВІЛЬНЕННЯ В ОСТАННІЙ ДЕНЬ ВІДПУСТКИ:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ

Збиралися внести до Книги обліку
руху трудових книжок і вкладишів
до них запис про видачу звільненому
працівникові трудової книжки, але виявили, що відомості про його трудову
там відсутні — що робити за таких обставин?

Звільнення завжди є стресовою ситуацією для всіх: і для кадровика, і для працівника, незалежно від того, звільняється останній за власним бажанням чи
його звільняють з інших підстав. Наразі розглянемо питання, яке досить часто
зустрічається на практиці — як звільнити працівника в останній день відпустки з дотриманням норм чинного законодавства............................................33

ЯКЩО «ПРОФЕСІОНАЛ» — ЦЕ ПОСАДА
У загальноприйнятому розумінні термін «професіонал» — це той, хто зробив
яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією.
Більш того, таке визначення характеризує високе (професійне) володіння
працівником певним фахом, справою (професією). Тож з’ясуємо, чи насправді
це так в українських реаліях..........................................................................37

Який тарифний розряд має бути
встановлено завідувачу кафедри
ВНЗ IV рівня акредитації (кандидат
наук, доцент)?
Як правильно зробити запис у трудовій книжці, якщо наша працівниця
працює секретарем і водночас займає
0,25 ставки інспектора з кадрів?
Під час внесення до трудової книжки працівника запису про переведення випадково перевернули на неї
філіжанку кави й трудова, звісно, забруднилася. Працівник вимагає, аби
йому видали дублікат — чи можна це
зробити і якщо так, то яким чином?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Планується ратифікація Конвенції МОП
про мінімальні норми соцзабезпечення
17 лютого 2016 р. у парламенті був зареєстрований
поданий Президентом України Петром Порошенко законопроект «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» (реєстр. № 0091).
Зазначеним законопроектом передбачається надання
Верховною Радою України згоди на обов’язковість для України таких розділів Конвенції:
— розділ ІІ «Медичне обслуговування»;
— розділ ІІІ «Допомога у зв’язку з хворобою»;
— розділ ІV «Допомога по безробіттю»;
— розділ V «Допомога по старості»;
— розділ VI «Допомога у випадку трудового каліцтва або
професійного захворювання»;
— розділ VIІ «Родинна допомога»;
— розділ VIІІ «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами»;
— розділ ІХ «Допомога по інвалідності»;
— розділ Х «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту,
його ухвалення сприятиме приведенню українського законодавства у сфері соціального забезпечення у відповідність
до міжнародних стандартів, зокрема стандартів Міжнародної організації праці. Крім того, набрання чинності зазначеною Конвенцією сприятиме створенню передумов для
приєднання України до Європейського кодексу соціального
забезпечення в цілому.
Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до
чинних і розроблення нових нормативно-правових актів,
а також додаткових витрат із Державного бюджету України. Також участь України у цій Конвенції не передбачає
здійснення внесків та будь-яких інших регулярних платежів.
Нагадаємо, що Конвенцію Міжнародної організації праці
про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 було
ухвалено на 35-й сесії Генеральної конференції Міжнародної
організації праці 28 червня 1952 р. в Женеві.

Завершено розгляд норм щодо надання відпусток
працівникам у проекті Трудового кодексу
На черговому засіданні робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України (далі — ТК) до другого читання завершено розгляд статей щодо надання
відпусток працівникам.
Так, у зв’язку із врахуванням у ТК пропозиції профспілок
стосовно збільшення тривалості щорічної основної трудової
відпустки з 24 до 28 календарних днів, виникла необхідність
коригування ст. 171 ТК «Відпустка подовженої тривалості».
Такі відпустки встановлено для певних категорій: працівників лісової промисловості та лісового господарства, працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах, на кар’єрах
та рудниках, для воєнізованого складу рятувальних служб
тощо. Згідно з прийнятою редакцією, загальна тривалість
щорічної основної та додаткової відпусток для таких категорій не може перевищувати 59 днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних
днів. Тобто гранична чисельність днів відпустки не зменшилась.
До ст. 172 ТК, де визначається порядок обчислення стажу
роботи, який дає право на отримання щорічної основної
трудової відпустки, внесено п. 6 про те, що до такого стажу
зараховується час, коли працівник фактично не працював,
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але за ним зберігалося місце роботи, посада і йому не виплачувалась заробітна плата (крім відпустки без збереження зарплати за доглядом за дитиною до досягнення нею
6-річного віку). До цього додали ще одну категорію: за доглядом за дитиною, хворою на цукровий діабет до 18 років.
Також внесено і ще одне доповнення: відтепер до стажу роботи, що дає право на щорічну трудову відпустку, включено
час невикористаної відпустки у випадку, коли працівник
переходить за переведенням від одного роботодавця до іншого. Таким чином, розширено умови для отримання щорічної трудової відпустки.
Також враховано пропозицію профспілок щодо доповнення ст. 180 ТК пунктом про те, що у перший рік роботи за
бажанням працівника може бути надана щорічна відпустка
повної тривалості не зважаючи на закінчення шестимісячного строку безперервної роботи:
— жінкам — перед відпусткою у зв’язку із вагітністю,
— у зв’язку із пологами або після неї, а також додали
пункт про те, що право на таку відпустку у зв’язку із народженням дитини мають і чоловіки.
Отже, права жінок і чоловіків на отримання відпустки
при народженні дитини зрівняно.
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Профспілки на підприємстві:
створення та діяльність
Як відомо, Конституція та чинне законодавство України надає можливість громадянам створювати громадські організації та об’єднання для реалізації й захисту власних прав та інтересів. Однією з таких структур, що об’єднують громадян на ниві
професійної (трудової) діяльності (навчання), є професійні спілки, що у першу чергу створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових і соціальноекономічних прав їх членів. Тож, у роботодавців і, відповідно, кадровиків може
виникнути у зв’язку з цим низка запитань, які ми наразі й розглянемо.

Законодавче регулювання
Перш за все потрібно мати на увазі, що створення профспілки від роботодавця не залежить — вона може виникнути у будь-який час за
бажанням декількох співробітників й роботодавець жодним чином не може цьому перешкодити. Досить часто профспілкова організація замість позицій протистояння, відстоює спільні з
власником інтереси, працюючи таким чином на
добробут підприємства. Саме тому власник
сприймає таке об’єднання не як супротивника,
а як рівноправного партнера — адже у стабільній роботі підприємства зацікавлені обидві сторони, як і в трудовій дисципліні працівників та
їх належній кваліфікації. Утім, у першу чергу,
слід з’ясувати нормативно-правове регулювання питання створення профспілки на підприємстві, його правове становище, щоб мати уяву, з
яких питань до них слід звертатися роботодавцеві та чим, власне, вони можуть допомогти.
Основними документами, що регламентують
порядок створення профспілок на підприємстві, є Закон України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» від 15 вересня
1999 р. № 1045-XIV (далі — Закон № 1045).
Окрім цього, окремі правові норми, що стосуються питання профспілок, містяться у Законі України «Про громадські об’єднання» від
22 березня 2012 р. № 4572-VI.
Відповідно до ст. 1 Закону № 1045, професійною спілкою (профспілкою) є добровільна
неприбуткова громадська організація, що
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об’єднує громадян, пов’язаних спільними
інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання). Тут же зазначено,
що профспілка на підприємстві належить до
первинної організації профспілки — добровільного об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в
установі, організації незалежно від форми
власності й виду господарювання або у фізичної
особи, яка використовує найману працю, або
забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі. Закон
підтверджує також тезу про представництво
профспілками інтересів своїх членів і захист їхніх
трудових, соціально-економічних прав, на що
вказують норми ст. 37 Закону № 1045.
Права та повноваження виборного органу
первинної профспілкової організації вказано
у Розділі ІІ Закону № 1045. Основним документом, що регулює внутрішню діяльність будьякого профспілкового органу, є його статут
(положення).
Слід чітко усвідомлювати, що профспілки є
незалежними в своїй діяльності й підпорядковуються виключно законодавству, яке забороняє
будь-яке втручання в діяльність профспілок, що
здатне обмежити їхні права або перешкодити їх
здійсненню. Така незалежність забезпечується
економічною самостійністю профспілок, які
мають відокремлене майно, можуть від свого
імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки тощо.
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Також правове становище профспілок визначають норми трудового права, де окреслені їхні
повноваження у трудових відносинах. Так, у
Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП)
глава XVI «Професійні спілки. Участь працівників
в управлінні підприємствами, установами,
організаціями» (статті 243 – 252) присвячена
саме питанням правового становища профспілок.
В інших главах КЗпП також містяться, тією
чи іншою мірою, норми стосовно повноважень
профспілок. Зокрема, йдеться про встановлення
умов праці, контроль за додержанням роботодавцем законодавства про працю тощо.

Права та повноваження
Відзначимо, що надані профспілкам права є
водночас і їхніми обов’язками щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів
працюючих. Залежно від порядку реалізації наданих цьому органу прав, умовно їх можна розділити на три групи:
Спільні права з роботодавцем (мається
на увазі, що профспілковий орган і роботодавець на рівних засадах розглядають визначені
законом питання, а документ, що приймається
(наприклад, колективний договір), підписують
обидві сторони). Ініціатива про вирішення тих
чи інших питань може виходити від будь-якої зі
сторін, але обидві сторони мають рівні права в
прийнятті рішення. Зверніть увагу, що втілення
в життя спільних актів не може бути відкладене
односторонніми діями як роботодавця, так і
профспілкового органу.
Погоджувальні права (право вирішення
певного питання належить роботодавцеві, однак він має заздалегідь погодити його з профспілковим органом). Це означає, що роботодавець одноособово приймає рішення (наприклад,
щодо встановлення в окремих випадках (скажімо, керівникові філіалу підприємства) строку
випробування тривалістю шість місяців), але
він згідно зі ст. 27 КЗпП повинен отримати на це
згоду профспілки (водночас, профспілка не
вправі звертатися до роботодавця з такою пропозицією).
Право на участь в обговоренні (для розгляду певних питань роботодавець запрошує
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профспілковий орган, висновки якого беруться
до уваги під час прийняття рішення, але обов’язкової юридичної сили для роботодавця вони не
мають).
Як зазначено у ст. 10 Закону № 1045, усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права
щодо здійснення представництва та захисту
прав і інтересів членів профспілки. Водночас,
для представництва і здійснення захисту прав
та інтересів членів профспілок на відповідному
рівні договірного регулювання трудових і
соціально-економічних відносин профспілки,
організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських (ст. 11 Закону
№ 1045). Однак, найближчою до роботодавця та
трудового колективу буде саме первинна профспілка, оскільки, зазвичай, усі її члени працюють на одному підприємстві (тобто на одного
роботодавця). З огляду на це, розглядаючи відносини між роботодавцем та профспілкою, звернемося до ст. 247 КЗпП та ст. 38 Закону № 1045.
Власник має розуміти, що цих відповідно до цих
норм, виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві має такі
повноваження:
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на
загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про
притягнення до відповідальності посадових осіб
за невиконання умов колективного договору;
2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з роботодавцем вирішує питання
оплати праці працівників підприємства, форм і
систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток,
схем посадових окладів, умов запровадження
та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки
змінності та надання відпусток, запровадження
підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл
на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні
дні тощо;

№ 5 (113), 1 березня 2016

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення
умов праці, матеріально-побутового, медичного
обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні
переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних
спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє
його вирішенню;
9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з
керівником підприємства, якщо він порушує Закон № 1045, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення
або зміни колективного договору, не виконує
зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на
підприємстві профспілки, у випадках, передбачених законом;
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;
12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю
та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці,
вимагає усунення виявлених недоліків;
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних
для призначення пенсій працівникам і членам їх
сімей;
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію
працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними
можливостями щодо медичного обслуговуван-
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ня, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими
соціальними послугами і пільгами згідно із
статутом підприємства та колективним договором;
15) представляє інтереси застрахованих осіб
у комісії із соціального страхування, направляє
працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних
комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів,
що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства,
установи, організації, а також ту жилу площу,
яка надається роботодавцеві у розпорядження
в інших будинках, контролює житлово-побутове
обслуговування працівників;
17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.
Окрім цього, виборні органи профспілкової
організації, що діють на підприємстві, в установі
або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.
Однією з найважливіших функцій профспілкового органу у сфері представлення прав та
інтересів працівника є захист його трудових
прав, у тому числі й від незаконного звільнення. Відповідно до ст. 43 КЗпП розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця може
бути проведене лише за попередньою згодою
профспілкового органу в деяких випадках. Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання
згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється (таке подекуди трапляється у первинних профспілках,
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у яких кількість членів нечисленна), згоду на
розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно
зі статутом. Якщо ж працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, згоду на його
звільнення дає виборний орган тієї первинної
профспілкової організації, до якої звернувся
роботодавець.
Зауважимо, що одержання згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору
з працівником не зобов’язує роботодавця звільняти працівника, якщо ним самим врешті-решт
було прийнято рішення про залишення працівника на роботі.
Слід нагадати, що у разі, якщо розірвання
трудового договору з працівником проведено
роботодавцем без звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (звісно, мова йде про ті випадки, коли роботодавець
мав це зробити) й справа дійшла до судового
розгляду, суд має зупинити провадження по
справі, зробити запит щодо згоди виборного
органу первинної профспілки і лише після її
одержання або відмови в наданні згоди на звільнення працівника, розглядає спір по суті.
Окремо варто розглянути питання звільнення з ініціативи роботодавця осіб, обраних
до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої діяльності. Зауважимо, що
таке звільнення допускається, крім додержання загаль ного порядку звільнення, лише за
попередньою згодою профспілкового органу,
членами якого вони є, а голів і членів профспілкових органів на підприємстві — лише за
згодою вищого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок). Звільнення з
ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не
допускається протягом року після закінчення
виборних повноважень, крім випадків повної
ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв’язку із станом здоров’я,
що перешкоджає продовженню даної роботи,
або вчинення працівником певних дій, за які
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законодавством передбачена можливість
звільнення (ч. 4 ст. 252 КЗпП та ч. 4 ст. 41
Закону № 1045). Але така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у профспілкових органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх
обов’язків або за власним бажанням (за винятком випадків, якщо це пов’язано зі станом
здоров’я).
Варто також нагадати, що членам виборних
профспілкових органів, не звільненим від своїх
виробничих чи службових обов’язків, надається
на умовах, що визначаються колективним договором, вільний від роботи час зі збереженням
середнього заробітку для участі в консультаціях
та переговорах, виконання інших громадських
обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на
тиждень. Окрім цього, на час профспілкового
навчання працівникам, обраним до профспілкових органів, надається додаткова відпустка тривалістю до шести календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок
роботодавця (ч. 6 і ч. 7 ст. 252 КЗпП та ч. 6 і ч. 7
ст. 41 Закону № 1045).
Отже, за змістом надані профспілковим органам підприємств права та повноваження можна
розділити на дві групи: щодо встановлення умов
праці та щодо контролю за застосуванням роботодавцем чинного законодавства й раніше встановлених умов праці.

Створення профспілки:
послідовність дій
Профспілка є юридичною особою. Аби почати роботу зі створення профспілкової організації на підприємстві, можна запропонувати певну
послідовність дій в короткому викладі.
Етап 1: Створення ініціативної групи.
Насмперед, працівник мають виявити бажання утворити первинну профспілкову організацію на підприємстві. Кількість таких осіб
повинна бути не менше ніж дві особи, які
мають бути громадянами України (оскільки
відповідно до ст. 6 Закону № 1045 іноземні громадяни й особи без громадянства не можуть
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створювати профспілки, хоча й можуть вступати до профспілки, якщо це передбачено їхніми
статутами).
Етап 2: Проведення установчих зборів.
Безпосереднє рішення про створення профспілки приймається на установчих зборах осіб,
які хочуть її створити, та оформлюється протоколом. Протокол складається у довільній формі
та має містити відомості про:
— дату та місце проведення установчих зборів;
— осіб, які брали участь в установчих зборах;
— рішення про утворення профспілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
— рішення про визначення найменування та
при наявності — скороченого найменування
профспілки;
— рішення про затвердження статуту профспілки;
— рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління профспілки відповідно до
затвердженого статуту;
— рішення про визначення особи (осіб), яка
має право представляти профспілку у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені профспілки без додаткового уповноваження, — для профспілки, яка має намір
здійснювати діяльність без статусу юридичної
особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення
профспілки;
— рішення про визначення особи (осіб), яка
має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій, — для профспілки,
яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
Протокол установчих зборів має бути підписаний головуючим та секретарем зборів.

Профспілка набуває прав юридичної особи з моменту затвердження статуту (ч. 9 ст. 16 Закону
№ 1045), а не з моменту легалізації. Вимоги до
змісту статуту профспілки визначені у ст. 14 Закону № 1045.
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Етап 3: Легалізація профспілки.
Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому
статусу.
Легалізація всеукраїнських профспілок та їх
об’єднань, інших профспілок та їх об’єднань
здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних
органів (особисто або надсилають поштовим
відправленням) протягом 60 днів з дня утворення профспілки подають:
— заяву;
— статут (положення) — у двох примірниках;
— примірник протоколу з’їзду, конференції,
установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження;
— відомості про виборні органи;
— відомості про наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;
— відомості про засновників об’єднань.
Заяву та інші документи підписує керівник
або особа (особи), яка має право представляти
громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.
На підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган
у місячний термін підтверджує заявлений
статус профспілки та включає її до Реєстру об’єднань громадян. Потім видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із
зазначенням відповідного статусу.
Профспілка, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє
про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня її утворення.
Етап 4: Повідомлення керівника підприємства про створення профспілки.
Після проведення установчих зборів слід письмово повідомити керівника підприємства про
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Зразок
Директору
ТОВ «Василь-тур»
Сові Олексію Вікторовичу

ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно зі статтями 243 – 246 КЗпП України, статтями 6 – 8, 16 Закону «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності», статтями 7 – 9 Закону «Про громадські об’єднання»,
повідомляємо Вас, що 1 березня 2016 р. на установчих зборах, проведених працівниками,
прийнято рішення про створення на ТОВ «Василь-тур» профспілки «Захист».
Додаток: 1. Виписка з протоколу установчих зборів від 01.03.2016 р..
2. Перелік працівників, які вступили до профспілки «Захист».
Голова профспілки

Крилов

створення профспілки (див. Зразок). Повідомлення можливе до легалізації профспілки. Разом з повідомленням бажано надати керівнику
підприємства для ознайомлення статут, протокол установчих зборів, на яких було створено
профспілку, і список працівників, які входять до
профспілки, хоча законодавством це не передбачено.
Етап 5: Організаційні питання.
Для здійснення господарської та фінансової
діяльності надалі слід звернутись до спеціалізованого підприємства за послугою з виготовлення штампу та печатки. Крім того, потрібно стати
на облік у податкових органах за місцезнаходженням та органах Пенсійного фонду України,
фондах соціального страхування, і відкрити поточний рахунок в установі банку.

Обов’язки роботодавця
Як і у більшості громадських організацій,
вступ до профспілки здійснюється на підставі
заяви. Членські профспілкові внески сплачуються
готівкою або за безготівковим розрахунком із
заробітної плати відповідно до заяви члена
профспілки. Зауважимо, що за наявності письмових заяв членів профспілки про утримання
профспілкових внесків з їхньої заробітної плати
профспілка укладає з роботодавцем договір про
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В. Ю. Крилов

переказ на її рахунок профспілкових внесків із
заробітної плати (за відсутності цієї норми в
колективному договорі). При цьому роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів. Рекомендації щодо
порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків наведено в додатку до постанови
Президії Федерації профспілок України від
21 вересня 2006 р. № П-6-15.
Також роботодавці мають зважати, що
законодавством встановлено низку їх обов’язків
щодо забезпечення діяльності профспілок. Так,
відповідно до ст. 42 Закону № 1045, ро ботодавець зобов’язаний сприяти створенню
належних умов для діяльності профспілкових
організацій, що діють на підприємстві. Надання
для роботи профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім
необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням,
освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку,
передбаченому колективним договором.
Також, згідно зі ст. 45 Закону № 1045, роботодавці зобов’язані в тижневий термін надавати
на запити профспілок інформацію, яка є в їх
розпорядженні, з питань умов і оплати праці
працівників, соціально-економічного розвитку
підприємства та виконання колек тивних до-
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говорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець повинен на вимогу
виборних профспілкових органів дати дозвіл на
отримання в банківських установах інформації
про наявність коштів на рахунках підприємства
або ж отримати таку інформацію в банківських
установах і надати її профспілковому органу.
У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації
його дії (чи бездіяльність) можуть бути оскаржені
до місцевого суду.
Загалом роботодавець, як особа, яка зацікавлена в удосконаленні організації праці,

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

підвищенні її продуктивності та професійному рівні персоналу, забезпеченні висококва ліфі кованими кадрами, нормальному
морально-психологічному кліматі в колективі,
виробничій дисципліні, ефективному та гармонійному функціонуванні підприємства, має
розуміти, що сприяючи створенню профспілки
на підприємстві, він погоджує низку питань із
профспілками та діє в інтересах усього підприємства.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА
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Типові помилки кадровика під
час звільнення працівників
У попередніх номерах ми розповіли про типові помилки під час загальної організації
кадрового діловодства, а також проаналізували помилки у кадровій роботі в розрізі
її окремих етапів — під час прийняття працівників на роботу та у процесі поточної
роботи працівників на підприємстві. Наразі завершимо цей цикл матеріалів розглядом типових помилок, яких досить часто припускаються кадровики на завершальній
стадії трудових правовідносин — під час звільнення працівників.

Неправильна дата звільнення
Досить поширеною помилкою кадровиків під
час звільнення працівника є неправильне встановлення дати звільнення — найчастіше це трапляється при звільненні за власним бажанням.
Підставою для такого звільнення є особиста заява працівника, у якій, наприклад, може бути написано: «Прошу звільнити мене за власним бажанням з 1 березня 2016 р.». Фактично це не
зовсім правильно, оскільки у цьому випадку працівник може вважати, що 1 березня 2016 р. трудовий договір з ним вже буде розірвано і, відповідно, 29 лютого 2016 р. буде останнім днем його
роботи. Але у п. 2.27. 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 (далі — Інструкція № 58)
прямо зазначається, що днем звільнення вважається останній день роботи.
У зв’язку з цим, запис у трудовій книжці про
звільнення працівника, а також і наказ про припинення трудового договору повинні містити
вказівку на останній день роботи працівника,
який і є днем звільнення. Вживання у цьому випадку яких-небудь прийменників, наприклад,
«з», буде помилковим. Відповідно, якщо працівник хоче вже бути звільненим і не виходити на
роботу 1 березня 2016 р., то він повинен зазначити у заяві попередній день: «Прошу звільнити
мене за власним бажанням 29 лютого 2016 р.».
Така заява, згідно з ч. 1 ст. 38 Кодексу законів
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про працю України (далі — КЗпП), має бути подана роботодавцю за два тижні до зазначеної
дати (звісно, якщо у працівника відсутні поважні причини для розірвання трудового договору в
будь-який строк, про який він просить). Також
аналогічна дата у зазначеному прикладі —
29 лютого 2016 р.) має вказуватися і у відповідному наказі роботодавця про звільнення та у записі, внесеному до трудової книжки працівника
(без прийменника «з»).
Крім того, кадровику не слід помилятися і під
час застосування відповідних періодів, передбачених у КЗпП для різних повідомлень (попереджень, прийняття рішень) щодо звільнень,
наприклад, «за два тижні» (ст. 38 КЗпП), «не пізніш як через місяць» (ст. 43 КЗпП), «не пізніше
ніж за два місяці» (ст. 492 КЗпП) тощо. Тобто відповідну дату, з якої починається обчислення
строків, передбачених КЗпП, слід визначати
згідно зі ст. 2411 КЗпП, у якій, зокрема зазначається:
— строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця
строку (якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця);
— строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня;
— коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з
якого починається строк (якщо останній день
строку припадає на святковий, вихідний або
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неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день).

Перевищення строку випробування
Кадровикам також слід не помилятися і з підрахунком відповідних строків у випадку звільнення працівника у зв’язку з незадовільним результатом випробування, обумовленого при
прийнятті на роботу. Так, згідно зі ст. 27 КЗпП
строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох
місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести
місяців. При прийнятті ж на роботу робітника
строк випробування не може перевищувати одного місяця.

Коли строк випробування закінчився, а працівник
продовжує працювати, то він вважається таким,
що витримав випробування, і наступне розірвання
трудового договору допускається лише на загальних підставах (ст. 28 КЗпП).
Якщо наказ про звільнення у зв’язку з незадовільним результатом випробування видати хоча
б на один день пізніше спливу строку випробування, він вже буде неправомірним. Винятком
може бути тільки випадок, якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з
інших поважних причин. Тоді строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній (ч. 3
ст. 27 КЗпП). Але у зазначеному випадку таке
продовження випробування має бути завчасно
оформлене відповідним наказом і строк випробування в цілому, тобто сумарно до і після перерви, не повинен перевищувати строку, зазначеного в наказі про прийняття на роботу.
Крім того, якщо працівник не витримує випробування, кадровику для своєчасної підготовки наказу про звільнення слід не забути підготувати і підтверджуючі документи, які були б
підставою для видання зазначеного наказу, на-
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приклад, доповідні записки керівника відповідного структурного підрозділу про несвоєчасне
або неякісне виконання працівником дорученої
роботи, його недостатню професійну компетентність тощо.
Іншим помилковим застосуванням відповідних строків під час звільнення може бути їхнє
неправильне застосування у випадку звільнення
працівника за власним бажанням (ст. 38 КЗпП)
або за угодою сторін (ст. 36 КЗпП) під час знаходження працівника у відпустці або коли він є
тимчасово непрацездатним. Деякі кадровики
вважають, що у зазначені періоди звільняти працівника заборонено, але зазначена заборона поширюється лише на звільнення з ініціативи роботодавця.
Також у випадку звільнення за ініціативи роботодавця за пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40 або п. 1
ст. 41 КЗпП іноді можуть порушуватися строки
для застосування дисциплінарного стягнення у
вигляді звільнення згідно зі ст. 147 КЗпП. Зокрема, дисциплінарне стягнення має застосовуватися безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня
його виявлення та не пізніше ніж через шість
місяців — з дня вчинення проступку (ст. 148
КЗпП). Крім того, роботодавець повинен зажадати письмового пояснення працівника перед
застосуванням відповідного дисциплінарного
стягнення (ст. 149 КЗпП).

Неповний розрахунок
при звільненні
Деякі кадровики вважають, що при звільненні працівника за якусь провину (наприклад,
прогул, втрату довіри тощо) для «покарання»
працівника можна не проводити з ним остаточний розрахунок або не включати у цей розрахунок окремі суми, скажімо, компенсацію за невикористану відпустку.
Аналогічно може помилково затримуватися
остаточний розрахунок і у випадку, якщо відповідний працівник є матеріально-відповідальною
особою або він не здав своєчасно так званий
«обхідний листок» (або здав його не з усіма підписами відповідних служб підприємства та,
можливо, деяких сторонніх організацій, які б
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підтверджували, що вони не мають претензій до
працівника, який звільняється). Між тим у ст. 116
КЗпП передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, які належать йому від
роботодавця, провадиться в день звільнення.
При цьому там не зазначаються які-небудь випадки, коли можна затримувати розрахунок.
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі такі суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
У разі, якщо працівник перед звільненням заподіяв матеріальний збиток роботодавцю, то
останній має право на утримання суми матеріального збитку з працівників, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність або з тих, які отримали матеріальні цінності під звіт.
Також роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед звільненням про належні йому суми розрахунку. У цьому випадку
помилкою буде і невиплата працівнику всіх повідомлених роботодавцем сум у день звільнення, якщо працівник не згодний з цими сумами.
Якщо таке станеться, роботодавець все одно повинен у день звільнення виплатити неоспорювану працівником суму (оспорюванний розмір
заробітку роботодавець повинен виплатити у
випадку, якщо спір буде вирішений відповідним
органом (наприклад, судом) на користь працівника).

Надсилання
трудової книжки поштою
У випадку, якщо працівник з яких-небудь
причин не з’явився в день звільнення для отримання трудової книжки, деякі кадровики вважають, що її можна надіслати працівникові поштою або передати її через третю особу. Але
зазначені дії будуть помилковими, оскільки у
разі відсутності працівника на роботі в день
звільнення роботодавцю слід надіслати на його
адресу проживання тільки поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із повідомленням про вручення) з інформацією про необхідність отримання трудової книжки (п. 4.2.
Інструкції № 58).
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Пересилання самої трудової книжки поштою
(цінним листом) допускається тільки за наявності письмової згоди працівника. У випадку
неотримання працівником трудової книжки під
час звільнення, вона має зберігатися у відділі
кадрів протягом двох років, після чого її можна
здати в архів підприємства.
Від редакції.
Іноді трапляються випадки, коли працівник присутній на роботі в день звільнення, але відмовляється
забирати свою трудову книжку (найчастіше таке буває,
коли звільнення відбувається за ініціативою роботодавця). Але це не означає, що роботодавець може просто
не видавати трудову книжку звільненому працівнику —
за таких обставин необхідно, насамперед, задокументувати відмову працівника отримати трудову книжку шляхом складання в довільній формі акта про відмову
працівника одержати свою трудову книжку, який слід
засвідчити підписами працівників, присутніх під час такої відмови (аби у подальшому мати доказ того, що трудова книжка не була видана працівникові в день звільнення не з вини роботодавця). А от вже потім, якщо
працівник так і не забере свою трудову книжку, слід
надсилати повідомлення з вказівкою про необхідність
отримання ним трудової книжки та пропозицією відправити її поштою за згодою працівника на вказану ним
адресу. Якщо працівник відреагує на повідомлення та
надасть письмову згоду на пересилання трудової книжки поштою, остання надсилається працівникові рекомендованим листом з описом вкладеного (засвідчується
працівником поштового відділення). Якщо ж працівник
не з’явиться за трудовою книжкою й не надасть згоди
на її пересилання поштою, то її доведеться зберігати на
підприємстві ще довгий час — адже оригінали особових документів офіційного походження, у т. ч. трудових
книжок, зберігаються до запитання (тобто колишній
працівник у будь-який час може особисто звернутися до
роботодавця з проханням про видачу йому трудової
книжки, не отриманої в день звільнення), а незатребувані — не менше 50 років (ст. 508 Переліку типових
документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5). Таким чином, відповідно до п. 6.2. Інструкції
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№ 58, трудові книжки та їхні дублікати, що не були одержані працівниками під час звільнення, мають зберігатися
протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо
від інших трудових книжок працівників, які перебувають
на роботі, а після цього строку незатребувані трудові
книжки (їхні дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років і лише після закінчення зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

Неврахування «погашення»
дисциплінарного стягнення
Під час звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП
(у зв’язку із систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку,
якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення) деякі кадровики забувають перевіряти
наявність дисциплінарного стягнення у працівника, у тому числі й не враховуючи можливість
його погашення. Зокрема, у ст. 151 КЗпП передбачено, що у разі, якщо протягом року з дня
накладення дисциплінарного стягнення працівник не був підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що
не мав дисциплінарного стягнення (тобто
максимальним терміном дії дисциплінарного
стягнення (догани) є один рік). Також якщо працівник не допустив нового порушення трудової
дисципліни й до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте і
до закінчення одного року.
Таким чином, якщо у працівника, який раніше мав дисциплінарне стягнення, воно на момент прийняття рішення про його звільнення за
п. 3 ст. 40 КЗпП вже було «погашене» автоматично чи знято достроково, то звільнення такого
працівника із зазначених підстав буде неправомірним (див. Додаток).

Помилкове застосування
підстав для звільнення
Також іноді кадровики припускаються помилок під час визначення підстави для звільнення.
Зауважимо, що розірвання трудового договору з
працівником можливо тільки з підстав, безпо-

№ 5 (113), 1 березня 2016

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

середньо передбачених трудовим законодавством, зокрема відповідно до статей 7, 28, 36, 38,
39, 40, 41, 45 та 199 КЗпП. При цьому звільнення
може відбуватися тільки за однією підставою.
Тому буде неправомірним звільнення, наприклад, само по собі за грубу поведінку на роботі
по відношенню до керівника, колег чи партнерів, порушення корпоративного кодексу, недотримання ділового етикету, порушення правил
обслуговування клієнтів, неохайний зовнішній
вигляд тощо. Разом з цим, відповідні порушення
можна передбачити у правилах внутрішнього
трудового розпорядку або іншому локальному
нормативному акті підприємства, і тоді такі порушення зможуть бути підставою для застосування до працівника заходів дисциплінарного
стягнення (догани), а у випадку більше одного
такого порушення (стягнення), працівника можна буде звільнити за систематичне невиконання
своїх обов’язків згідно з п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Плутанина із медичними
висновками
Іншим помилковим застосуванням підстав
для звільнення можуть бути випадки, коли такі
підстави пов’язані зі станом здоров’я працівника
і відповідним медичним висновком. Приміром,
можна заплутатися у відповідних підставах, коли
працівника можна звільнити за власним бажанням з поважних причин на підставі медичного
висновку (ст. 38 КЗпП) або звільнити його у
зв’язку з виявленою невідповідністю займаній
посаді за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП).
Хоча в обох випадках підставою буде медичний висновок, але у першому випадку звільнення має відбуватися за ініціативою працівника, а
в другому — з ініціативи роботодавця з дотриманням обмежень, передбачених для працівників в період їх тимчасової непрацездатності або
в період відпустки (ч. 3 ст. 40 КЗпП), за згодою
профспілки (ст. 43 КЗпП) і з виплатою вихідної
допомоги (ст. 44 КЗпП).

Помилки під час звільнення
тимчасових і сезонних працівників
Під час звільнення тимчасових і сезонних працівників також іноді кадровики припускаються
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помилок, пов’язаних з тим, що праця таких працівників має деякі особливості і регулюється відповідно до ст. 7 КЗпП деякими додатковими
нормативно-правовим актами, зокрема, Указами
Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці
робітників і службовців, занятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX (далі —
Указ № 310-IX) та «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р.
№ 311-IX (далі — Указ № 311- IX).
Водночас, у доречних випадках слід дотримуватися і відповідних вимог КЗпП, зокрема, помилковим буде звільнення сезонних працівників
«у зв’язку із закінчення сезону (праці)» бо за
загальним правилом вони звільняються у зв’язку
із закінченням строку дії строкового трудового
договору (п. 2 ст. 36 КЗпП).
Також припускаються помилок й ті кадровики, які вважають, що сезонних і тимчасових
працівників не можна звільняти достроково,
хоча насправді це можна робити як з ініціативи
працівника за наявності умов, визначених у
ст. 39 КЗпП (про своє звільнення тимчасові і
сезонні працівники попереджають роботодавця
письмово за три дні), так і роботодавця, який
має право звільнити працівника з підстав, передбачених КЗпП, крім п. 5 ст. 40.
Крім того, Указами № 310-IX та № 311-IX
встановлені й додаткові підстави для дострокового розірвання строкового трудового договору з ініціативи роботодавця (які також не
беруть до уваги деякі кадровики). Зокрема, для
тимчасових працівників додатковими підставами для звільнення є:
— припинення роботи на підприємстві на
строк більше одного тижня з причин виробничого характеру, а також скорочення роботи
у них;
— нез’явлення на роботу протягом більше
двох тижнів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
— невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
Для сезонних працівників передбачені такі
додаткові підстави звільнення:
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— припинення робіт на підприємстві на строк
більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них;
— нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

Відсутність наказу про звільнення
при строковому трудовому договорі
Іноді зустрічається і хибна думка, що у випадку прийняття на роботу працівника за строковим договором на певний строк, який зазначений у заяві працівника та наказі про прийняття
на роботу, після закінчення зазначеного строку
не потрібно своєчасно оформлювати окремий
наказ про звільнення, оскільки працівник і так
вважається автоматично звільненим. Але згідно зі ст. 391 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 ст. 23
КЗпП) трудові відносини фактично тривають
і жодна із сторін не вимагає їхнього припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Крім того,
трудові договори, що були переукладені один чи
декілька разів, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП, вважаються такими, що
укладені на невизначений строк.
Тому, наприклад, якщо працівника було прийнято на роботу за строковим трудовим договором по 29 лютого, і до цієї дати роботодавець не
видасть наказ про звільнення цього працівника
29 лютого й останній знову вийде на роботу
1 березня, то буде вважатися, що трудовий договір із зазначеним працівником вже продовжено на невизначений строк. Аналогічно, якщо із
зазначеним працівником буде переукладено
строковий трудовий договір на роботу з 1 по
29 лютого, то 29 лютого його вже не можна
його буде звільнити у зв’язку із закінченням
строку трудового договору за п. 2 ч. 1 ст. 36
КЗпП, оскільки переукладений зазначений строковий договір буде вже вважатися укладеним
на невизначений строк.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин
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Додаток
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Судова палата у цивільних справах
УХВАЛА
(Витяг)
27 січня 2016 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши у відкритому судовому засіданні
справу за позовом громадянина Ш. до Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут спирту і
біотехнології продовольчих продуктів» про визнання незаконними та скасування наказів,
поновлення на роботі та стягнення заробітної плати, за касаційною скаргою представника
громадянина Ш. — громадянина С. на рішення Шевченківського районного суду м. Києва
від 23 квітня 2015 р. та ухвалу апеляційного суду м. Києва 8 липня 2015 р.,
в с т а н о в и л а:
У вересні 2014 року громадянин Ш. звернувся до суду з позовом до Міністерства аграрної
політики та продовольства України (далі — Мінагрополітики), Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів»
(далі — ДНУ «УНДІСБПП») про визнання незаконними та скасування наказів, поновлення на
роботі та стягнення заробітної плати.
На обґрунтування вимог позивач посилався на те, що трудові відносини між ним та ДНУ
«УНДІСБПП» виникли на підставі наказу № 222-п «Про призначення в. о. директора громадянина Ш.», виданого Мінагрополітики 16 грудня 2012 р.. Наказом Мінагрополітики від 14 січня
2013 року № 2-п його було призначено на посаду директора ДНУ«УНДІСБПП» та укладено із
ним трудовий контракт строком на три роки з 28 серпня 2013 р. по 27 серпня 2016 р.. На підставі наказу Мінагрополітики від 12 серпня 2014 р. № 111-п було припинено дію контракту
від 28 серпня 2013 р. № 4709 та звільнено його з посади директора ДНУ «УНДІСБПП» згідно
із п. 3 ст. 40 КЗпП України.
Позивач вважав своє звільнення з роботи незаконним, оскільки в наказі № 111-п не
зазначено, які саме обов’язки систематично не виконував директор установи, що слугувало підставою для його звільнення. Винні дії його, як керівника державного підприємства, у несвоєчасній виплаті працівникам заробітної плати не доведено, оскільки самим
Мінагрополітики не виконано зобов’язань за контрактом щодо створення належних умов
для матеріального забезпечення і організації праці керівника установи, вважав безпідставною вказану підставу для звільнення. Крім того, при звільненні на порушення статей 148, 149 КЗпП України наказ про припинення дії трудового контракту було прийнято
через два місяці після отримання службової записки заступника Мінагрополітики від
3 червня 2014 р. № 32-01-02/335, яка зазначена у підставах звільнення, а пояснень від
нього з приводу вказаних обставин не вимагали. Оскільки його звільнення відбулось із
порушенням трудового законодавства, в порядку ст. 235 КЗпП України він має бути поновлений на попередній роботі із виплатою середнього заробітку за час вимушеного
прогулу за період з 13 серпня 2014 р. по 23 квітня 2015 р., що за його розрахунком становить 49 421 грн 70 коп..
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 р., залишеним без
змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 8 липня 2015 р., у задоволенні позовних вимог
громадянина Ш. відмовлено.

№ 5 (113), 1 березня 2016

17

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Додаток. Продовження
У касаційній скарзі представник громадянина Ш. — громадянин С., порушує питання про
скасування оскаржуваних рішень судів із ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права та
неправильним застосуванням норм матеріального права.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Судами встановлено, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2013 р. № 2-п громадянин Ш. призначений на посаду директора ДНУ «УНДІСБПП».
28 серпня 2013 р. між громадянином Ш. та Мінагрополітики на строк з 28 серпня 2013 р.
по 27 серпня 2016 р. укладено контракт, який зареєстрований за № 4709.
Згідно з умовами вказаного контракту громадянин Ш., як керівник ДНУ «УНДІСБПП»,
зобов’язаний безпосередньо здійснювати поточне управління установою, забезпечувати
його високоефективну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за
установою державного майна.
Пунктом 2.2. розділу 2 контракту передбачено, що керівник зобов’язаний забезпечити
своєчасне і повне внесення установою платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду та недопущення заборгованості із заробітної плати.
Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 6 березня 2014 р. у справі
№ 761/4512/14-п громадянина Ш. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП, а саме: за порушення термінів виплати заробітної
плати в ДНУ «УНДІСБПП» за 2013 рік згідно із протоколом про адміністративне правопорушення від 31 січня 2014 р. № 26-10-37/114-34, складеним державним інспектором Територіальної державної інспекції з питань праці у м. Києві.
Постановою державного інспектора Територіальної державної інспекції з питань праці у
м. Києві від 14 березня 2014 р. № 26-10-37/313-18 позивача, як директора підприємства, за
існування на підприємстві заборгованості із заробітної плати притягнуто до адміністративної
відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 1886 КУпАП.
На підставі протоколу № 1 засідання Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат (далі — Комісія) від 29 січня 2014 р. № 1, з урахуванням пояснювальної записки громадянина Ш. від 26 березня 2014 р., наказом Мінагрополітики від
2 квітня 2014 р. № 47-п за порушення трудового законодавства директору ДНУ «УНДІСБПП»
громадянину Ш. оголошено догану.
Пунктом 5 протоколу № 2 засідання Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат від 26 березня 2014 р. № 2 директора ДНУ «УНДІСБПП» громадянина Ш.
було зобов’язано: вжити заходів щодо недопущення нарощення боргів та погашення заборгованості із заробітної плати в повному обсязі до 1 травня 2014 р.; забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».
Відповідно до п. 6 вказаного протоколу № 2 Комісія зобов’язала Департамент продовольства підготувати матеріали керівництву міністерства щодо доцільності перебування на
займаній посаді громадянина Ш. у разі невиконання ним прийнятих рішень.
У службовій записці від 3 червня 2014 р. № 32-01-02/335 заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України запропонував міністру звільнити директора ДНУ «УНДІСБПП» громадянина Ш. із займаної посади у зв’язку із порушенням норм трудового законодавства та невиконанням протокольного рішення Комісії № 2 щодо погашення в повному обсязі існуючої заборгованості із заробітної плати в науковій установі.
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Додаток. Продовження
Листом від 2 липня 2014 р. № 109/01/08-4076 Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація погодила звільнення громадянина Ш. з посади директора ДНУ
«УНДІСБПП».
На підставі службової записки заступника міністра від 3 червня 2014 р. № 32-01-02/335,
листа-погодження від 2 липня 2014 р. № 109/01/08-4076, письмових пояснень громадянина
Ш. від 23 липня 2014 р., наказом Мінагрополітики від 12 серпня 2014 р. № 111-п припинено
дію контракту від 28 серпня 2013 року № 4709 та звільнено позивача з посади директора
ДНУ «УНДІСБПП» за систематичне невиконання умов контракту згідно із п. 3 ст. 40 КЗпП
України.
На виконання наказу Мінагрополітики від 12 серпня 2014 р. № 111-п наказом в.о. директора ДНУ «УНДІСБПП» звільнено позивача, громадянина Ш., з посади директора цієї установи за систематичне невиконання умов контракту згідно із п. 3 ст. 40 КЗпП України.
Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився
суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивачем не доведено відсутність його вини у
простроченні підприємством сплати заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів,
тому вважав, що звільнення позивача проведено відповідно до вимог Закону.
Проте повністю з такими висновками судів попередніх інстанцій погодитися не можна.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк,
а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не
пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від
роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
У справах про поновлення на роботі осіб, звільнених за порушення трудової дисципліни, судам необхідно з’ясувати, в чому конкретно проявилось порушення, що стало приводом до звільнення, чи могло воно бути підставою для розірвання трудового договору за
пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП, чи додержані власником або уповноваженим
ним органом передбачені статтями 147, 1471, 148, 149 КЗпП правила і порядок застосування дисциплінарних стягнень, зокрема, чи не закінчився встановлений для цього строк,
чи застосовувалось вже за цей проступок дисциплінарне стягнення, чи враховувались при
звільненні ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за
яких вчинено проступок, і попередня робота працівника (п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових
спорів»).
У п. 23 вказаної постанови роз’яснено, що за передбаченими п. 3 ст. 40 КЗпП підставами
працівник може бути звільнений лише за проступок на роботі, вчинений після застосування
до нього дисциплінарного або громадського стягнення за невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
У таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені
чинним законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або зняті достроково
(ст. 151 КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані до працівника за порушення трудової дисципліни у відповідності до положення або статуту, що визначає діяльність громадської організації, і з дня накладення яких до видання наказу про звільнення минуло не
більше одного року.
Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій на порушення статей
213 – 215, 303, 315 ЦПК України не звернули уваги на те, що про невиконання позивачем
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Додаток. Закінчення
умов контракту та протоколу Комісії установі було відомо 1 травня 2014 р., про що повідомлено службовою запискою від 3 червня 2014 р. заступника міністра, а звільнено позивача
лише 28 серпня 2014 р., отже, до нього застосовано дисциплінарне стягнення за виявленим
1 травня 2015 р. проступком пізніше одного місяця з дня його виявлення, що не відповідає
змісту ст. 148 КЗпП України.
Крім того, згідно із ч. 3 ст. 149 КЗпП України при обранні виду стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і
заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Відповідач положення вищезазначеної норми не врахував, зокрема не врахував, що
ДНУ «УНДІСБПП» є державною бюджетною науковою установою, що фінансується за рахунок державного бюджету, згідно з п. 6.2 статуту установи така утримується та здійснює
фінансування заходів, передбачених цим статутом, за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Державних цільових програм, коштів спеціального фонду, а також
інших не заборонених законодавством джерел, тому порушення, зазначені в пояснювальній записці заступника міністра від 3 червня 2014 р., які і були підставою для звільнення
позивача, не можуть бути значними та не свідчать про невиконання протоколу № 2 Комісії,
оскільки у матеріалах справи відсутні дані про наявність в установі коштів на погашення
заборгованості із заробітної плати працівників установи та, відповідно, коштів на погашення заборгованості з відшкодування витрат на виплату пенсій до Пенсійного фонду України,
та у зв’язку з цим невиконання позивачем, як директором установи, вказаного протоколу
Комісії, а також судами не зазначено, яка шкода спричинена підприємству у такому випадку.
Допущені судами порушення норм матеріального та процесуального права призвели до
неправильного вирішення справи, тому рішення судів підлягають скасуванню з передачею
справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Керуючись статтями 336, 338, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
у х в а л и л а:
Касаційну скаргу представника громадянина Ш. — громадянина С., — задовольнити
частково.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 р. та ухвалу апеляційного суду м. Києва 8 липня 2015 р. скасувати, передати справу на новий розгляд до суду
першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Правила етичної поведінки державних службовців, які регулюють моральні
засади діяльності державних
службовців та полягають у
дотриманні принципів етики
державної служби.

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила етичної поведінки державних службовців, що додаються.
2. Установити, що дія цієї постанови поширюється на керівників державних підприємств.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 65
ПРАВИЛА
етичної поведінки державних службовців
I. Загальні положення
1. Ці Правила регулюють моральні засади діяльності державних службовців та полягають
у дотриманні принципів етики державної служби.
2. Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме:
1) служіння державі і суспільству;
2) гідної поведінки;
3) доброчесності;
4) лояльності;
5) політичної нейтральності;
6) прозорості і підзвітності;
7) сумлінності.
3. Під час прийняття на державну службу особа ознайомлюється з цими Правилами та
зобов’язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності.
II. Принципи етики державної служби
4. Служіння державі і суспільству передбачає:
1) чесне служіння і вірність державі;
2) забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;
3) сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина;
4) формування позитивного іміджу держави.
5. Гідна поведінка передбачає:
1) повагу до гідності інших осіб;
2) ввічливість та дотримання високої культури спілкування;
3) доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами;
4) недопущення, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного
службовця.
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6. Доброчесність передбачає:
1) спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загального блага
громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами;
2) неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;
3) недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами;
4) нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням державним службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення державної служби, крім випадків, установлених законом;
5) недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та
юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.
7. Лояльність передбачає:
1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України та державного органу, в якому працює державний службовець, незалежно від
своїх власних переконань і політичних поглядів;
2) утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових
осіб;
3) коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання державним службовцем своїх обов’язків.
8. Політична нейтральність передбачає:
1) недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державного службовця;
2) відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;
3) дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом
стосовно окремих категорій державних службовців;
4) уникнення використання символіки політичних партій під час виконання державним службовцем своїх обов’язків;
5) забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.
9. Прозорість і підзвітність передбачає:
1) відкритість та доступність інформації про діяльність державного службовця, крім випадків,
визначених Конституцією та законами України;
2) для державних службовців першої та другої категорії:
ведення обліку телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних партій,
народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповноваженими особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, встановленому законодавством про
доступ до публічної інформації;
ведення обліку фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у службових цілях.
10. Сумлінність передбачає:
1) добросовісне, чесне та професійне виконання державним службовцем своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;
2) постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації
службової діяльності;
3) недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.
III. Відповідальність за порушення цих Правил
11. За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
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ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 509
(в редакції від 3 лютого 2016 р.)

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Про затвердження Порядку накладення штрафів
за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

Набуття чинності:
10 серпня 2013 року

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 55

Остання редакція:

Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини
дев’ятої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

3 лютого 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок накладення
штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, який нещодавно зазнав суттєвих змін,
що набули чинності з 10 лютого 2016 р., внаслідок чого
пропонуємо ознайомитися
з цим Порядком в новій редакції.

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, що додається.
(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

Прем’єр-міністр України

М. Азаров

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509
ПОРЯДОК
накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення
(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами
другою – сьомою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — штрафи).
(пункт 1 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)
2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (далі — уповноважені
посадові особи).
Штрафи можуть бути накладені на підставі:
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)
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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;
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

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.
(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

3. Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо
розгляду справи про накладення штрафу (далі — справа).
(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

4. Справа розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд.
5. У разі надходження від суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений Головою
Держпраці, його заступниками, але не більше ніж на 10 днів.
6. Про розгляд справи Держпраці та її територіальні органи письмово повідомляють суб’єктів господарювання та
роботодавців не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в
Держпраці чи її територіальному органі, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.
7. Справа розглядається за участю представника суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її
порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.
8. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання
щодо задоволення клопотання.
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3
цього Порядку, приймає відповідне рішення.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий — надсилається протягом
трьох днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається
його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.
У разі надсилання примірника постанови поштою у матеріалах справи робиться відповідна позначка.
9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що
суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють Держпраці чи її територіальний орган.
10. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку.
11. 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 частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення»);
у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону);
органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу
законів про працю України).
Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та регіональних центрів зайнятості визначається Мінсоцполітики.
(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55)

12. Держпраці та її територіальні органи ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень
та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.
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НАКАЗ
від 9 лютого 2016 р. № 359/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2016 р. за № 200/28330

Видавник:
Міністерство юстиції України

Набуття чинності:
12 лютого 2016 року

Остання редакція:
18 лютого 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок, який визначає процедуру проведення відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань» державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, що
не мають статусу юридичної
особи, права та обов’язки
суб’єктів у сфері державної
реєстрації.

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України
від 18 лютого 2016 року № 460/5
Відповідно до статті 5 та частини шостої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України згідно з
переліком, що додається.
3. Установити, що:
до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», під час проведення державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, підготовка та
формування правового висновку, рішення державного реєстратора, у тому числі повідомлення про зупинення розгляду документів та повідомлення про відмову у державній реєстрації, здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
документи для державної реєстрації у електронній формі подаються після впровадження
порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи;
до 1 січня 2017 року відомості про державну реєстрацію громадських формувань як
юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14,
17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 – 25, 32, 44 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань»), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань
і надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію);
ведення обліку політичних партій, їх структурних утворень забезпечує Міністерство юстиції України та його територіальні органи в межах компетенції, визначеної законом.
4. Державному підприємству «Інформаційно-ресурсний центр» (Волошина О. В.) вжити
заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Заступник генерального директора
з технічних питань Державного підприємства
«Інформаційно-ресурсний центр»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
9 лютого 2016 р. № 359/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2016 р. за № 200/28330
ПОРЯДОК
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі — Закон) державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі — державна реєстрація), права та обов’язки
суб’єктів у сфері державної реєстрації.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
заява про державну реєстрацію — документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр);
фронт-офіс — центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», акредитований суб’єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під
час державної реєстрації;
уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації — державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань (далі — державний реєстратор), посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із
суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації, а у випадку державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, — посадова особа Міністерства
юстиції України та його територіальних органів в межах повноважень, визначених Законом.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про електронні документи та
електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».
3. Державна реєстрація проводиться державною мовою.
4. Державна реєстрація проводиться у строки, встановлені Законом.
5. Державна реєстрація проводиться будь-яким суб’єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи (крім громадських формувань) або місця проживання фізичної особи – підприємця.
Державна реєстрація громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами в межах повноважень, визначених Законом. Державна реєстрація громадських формувань територіальними органами Міністерства юстиції України проводиться за місцезнаходженням громадського формування.
6. Державна реєстрація проводиться на підставі:
документів, що подаються заявником для державної реєстрації;
судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої
служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;
рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 Закону;
шляхом внесення державним реєстратором відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно
до Закону.
7. Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішення державного реєстратора, прийняті у випадках,
передбачених законодавством, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі — портал електронних сервісів), для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою
перегляду, копіювання та друку.
8. Датою отримання заявником відомостей про результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішень
державного реєстратора вважається дата розміщення таких відомостей, рішень на порталі електронних сервісів.
II. Загальні засади проведення державної реєстрації
1. Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.
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Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі, крім випадків, передбачених законами.
У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну
реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів.
2. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом.
Зміни до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту
(положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляються шляхом викладення його в новій редакції.
Для державної реєстрації символіки подається зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif),
вписане у квадрат розміром 8 х 8 см, та опис символіки (у паперовій та електронній формах). Опис символіки повинен містити
інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати його зображенню. Зображення символіки
повинно містити повне або скорочене найменування громадського формування.
3. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус приймають заяву та документи в паперовій формі за описом,
сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження
заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання
та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів.
За бажанням заявника уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують заяву про державну реєстрацію, на якій заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній.
Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.
4. Реєстрація заяв в Єдиному державному реєстрі проводиться в порядку черговості їх надходження.
5. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, уповноважена особа
суб’єкта державної реєстрації, нотаріус встановлюють особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.
Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний
документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
6. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус інформують заявника про те, що персональні дані заявника чи інших осіб, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації, використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру, у тому
числі розміщення у випадках, передбачених законодавством, на порталі електронних сервісів.
7. З поданих для державної реєстрації документів уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус виготовляють
електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі.
За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.
8. Державний реєстратор у строки, визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі
документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду та в разі їх наявності вносить до Єдиного державного реєстру виключний перелік таких підстав, передбачених законом.
За допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формується повідомлення про зупинення розгляду
документів із зазначенням строку, виключного переліку підстав для його зупинення, рішення суб’єкта державної реєстрації про
зупинення розгляду документів, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на
порталі електронних сервісів у день такого зупинення та надсилається заявнику на адресу його електронної пошти.
9. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.
Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.
10. У разі подання заявником документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус приймають їх у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.
Якщо документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подані протягом установленого строку,
розгляд документів поновлюється, про що державним реєстратором вносяться відомості до Єдиного державного реєстру.
11. Якщо заявником протягом установленого законом строку не подано документів, необхідних для усунення підстав для
зупинення розгляду документів, державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації.
12. Державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із
зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реє-
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страції, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.
У разі проведення державної реєстрації, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний
реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України.
13. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від
заявника заяви про їх повернення. Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.
14. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та/або відмови в державній реєстрації державний реєстратор
проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру.
15. За результатом проведеної державної реєстрації державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів
ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.
16. Документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування,
що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або державну реєстрацію включення
відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця.
Суб’єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної
справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб’єкту
державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.
Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, а також електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.
III. Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси
1. Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.
У разі подання документів для державної реєстрації до фронт-офісу уповноважена особа такого фронт-офісу здійснює усі
дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, передбачені цим Порядком, та здійснення яких покладається
на уповноважену особу суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.
2. Зареєстрована заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування
та долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру передаються на розгляд
суб’єкту державної реєстрації.
Центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», передають
заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, при яких вони утворені, а у
разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, — Міністерству юстиції України або його територіальним органам за місцезнаходженням громадського формування.
Акредитовані суб’єкти, що здійснюють повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під
час державної реєстрації, передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені
шляхом сканування, іншим суб’єктам державної реєстрації, з якими укладено відповідні договори.
3. За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі
відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.
4. Заява та оригінали документів для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а
також інші додаткові документи, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі.
Державний реєстратор під час розгляду заяви використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації,
виготовлені шляхом сканування, що долучені до такої заяви, та за необхідності запитує від відповідного фронт-офісу оригінали
таких документів.
У разі коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними
органами, уповноважена особа фронт-офісу протягом трьох робочих днів надсилає заяву та оригінали документів для державної реєстрації Міністерству юстиції України або його територіальному органу.
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Державний реєстратор до моменту надходження таких документів для державної реєстрації у паперовій формі використовує
електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до відповідної заяви.
5. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються
поштовим відправленням) уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів
для державної реєстрації, заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.
У разі коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними
органами, документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів
ведення Єдиного державного реєстру, але не раніше дня отримання таких документів у паперовій формі від фронт-офісу.
6. У разі подання документів для державної реєстрації фронт-офісу документи, необхідні для усунення підстав для зупинення
розгляду документів, подаються до відповідного фронт-офісу у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.
7. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для
державної реєстрації суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.
Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на випадки проведення відповідно до Закону державної реєстрації Міністерством юстиції України та його територіальними органами.
У разі відмови в державній реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття та зберігання документів для державної реєстрації, повертає (видає, надсилає поштовим відправленням) документи, подані для державної реєстрації
(крім документа про сплату адміністративного збору), заявнику відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли такі документи відповідно до пункту 5 цього розділу надсилалися Міністерству юстиції України або його територіальному органу.
У випадку, коли документи для державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього розділу надсилалися Міністерству юстиції
України або його територіальному органу, такі документи (крім документа про сплату адміністративного збору) повертає (видає,
надсилає поштовим відправленням) Міністерство юстиції України чи його територіальний орган.
IV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі
1. Заява у електронній формі формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру на порталі електронних сервісів.
2. Заява формується заявником у електронній формі з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, а також документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, опису поданих заявником документів для державної реєстрації,
сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.
Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.
3. Виготовлення електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації здійснюється з дотриманням таких вимог:
формат зображення: чорно-біле;
роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
глибина кольору: 4 біт;
формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.
Документи для державної реєстрації, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
Електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.
4. Після формування заяви та долучення до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.
5. Суб’єкт державної реєстрації в день формування заяви в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення
Єдиного державного реєстру реєструє таку заяву та після накладення власного електронного цифрового підпису надсилає примірник опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну
адресу, зазначену ним у відповідній заяві.
6. Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.
7. Державний реєстратор за заявою в електронній формі проводить державну реєстрацію виключно на підставі електронних
копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом.
8. За результатом розгляду заяви в електронній формі документи для державної реєстрації, подані для такої реєстрації, не
підлягають поверненню заявнику.
9. Заява в електронній формі з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом роздруковується в одному
примірнику, який долучається до відповідної реєстраційної справи.
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Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним
реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються
в електронній формі у цьому реєстрі.
V. Особливості проведення державної реєстрації громадських формувань
1. Державна реєстрація громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами,
проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів
на їх відповідність Конституції України та іншим актам законодавства, а у разі реєстрації змін до статутних документів, інформації про зміни у складі керівних органів, змін до регламенту, Положення та списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної
благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, — також на відповідність статуту (положенню) відповідного громадського формування, засновника постійно діючого третейського суду, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.
2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного
реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом, але не пізніше ніж за 2 дні до
закінчення такого строку.
3. Правовий висновок повинен містити:
дату: число, місяць, рік;
прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;
назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 6 січня 2016 р. № 15/5 «Про затвердження форм
заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 6 січня 2016 року за № 14/28144.
У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) змін до відомостей про громадське формування;
повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника;
найменування громадського формування;
обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України
документів, поданих для державної реєстрації громадського формування, у разі державної реєстрації політичної партії також
зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії не менш як у
двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів
Автономної Республіки Крим; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України повідомлення організації професійної
спілки про належність до певної профспілки; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню)
громадського формування документів, поданих для реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в
Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського
формування документів, поданих для державної реєстрації рішення про припинення громадського формування, місцевого
осередку із статусом юридичної особи; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації символіки; щодо відповідності вимогам Конституції та
законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про символіку громадського формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності вимогам
Конституції та законів України, статутному документу засновника постійно діючого третейського суду документів, поданих для
державної реєстрації змін до Положення, регламенту, списку третейських суддів постійно діючого третейського суду; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу
громадського формування; щодо відповідності Конституції та законам України документів, поданих для державної реєстрації
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; щодо відповідності Конституції та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації документів, поданих для державної реєстрації змін до
відомостей про іноземну неурядову організацію, представництво, філію іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності законодавству України та відомостям Єдиного державного реєстру заяви, поданої
для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України заяви, поданої для державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації громадського
формування, змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті громадським формуванням відповідних рішень.
Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або його заступнику відповідно до розподілу повноважень, керівнику відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
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(абзац десятий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2016 р. № 460/5)

4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або його заступником відповідно до розподілу повноважень, керівником відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.
(пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2016 р. № 460/5)

5. Державний реєстратор виготовляє електронну копію затвердженого правового висновку шляхом його сканування, яка
долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію громадського формування, символіки громадського формування або рішення про відмову в такій реєстрації, яке формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його.
7. Державний реєстратор у межах повноважень, визначених Законом, приймає одне з таких рішень:
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації громадського об’єднання із статусом юридичної особи;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом
юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної
особи;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має
статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського
об’єднання;
про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної
неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації постійно діючого третейського суду;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд,
що містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації політичної партії;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про політичну партію, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до статуту та програми політичної партії;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації структурних утворень політичної партії із статусом юридичної особи;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичної
партії із статусом юридичної особи та без статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації організацій роботодавців та їх об’єднань;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про організації роботодавців та їх
об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію (легалізацію) професійних спілок, їх організацій та об’єднань;
про державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації та об’єднання, що містяться в Єдиному
державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації творчих спілок, їх територіальних осередків;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про творчі спілки, їх територіальні осередки, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації символіки громадського формування;
про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному
державному реєстрі.
8. За даними Єдиного державного реєстру державний реєстратор приймає в порядку, визначеному цим розділом, рішення про:
припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі закінчення терміну дії довіреності
на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної
благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Єдиного державного реєстру;
втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу.
9. Рішення державного реєстратора повинно містити:
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дату: число, місяць, рік;
прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;
назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 6 січня 2016 року № 15/5 «Про затвердження форм
заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 6 січня 2016 року за № 14/28144;
повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника;
найменування громадського формування;
прийняте рішення державним реєстратором з обов’язковим посиланням на затверджений правовий висновок;
підпис державного реєстратора.
10. На підставі прийнятого рішення державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного
реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного
державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.
11. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у
зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні, у громадському об’єднанні, що не має статусу
юридичної особи, у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, керівника (члена керівного
органу) здійснюється державним реєстратором без прийняття рішення на підставі поданої такою особою копії заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування, громадського об’єднання, що не
має статусу юридичної особи, політичної партії з відміткою про її прийняття.
12. Припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду не потребує підготовки правового висновку
та прийняття рішення державним реєстратором.
Директор Департаменту цивільного, фінансового
законодавства та законодавства з питань земельних відносин

О. М. Ференс
Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
від 09.02.2016 р. № 359/5

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства юстиції України, що втратили чинність
1. Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 року № 35/5 «Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації торгово-промислових палат», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 червня 1998 року за № 369/2809 (зі
змінами).
2. Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5 «Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду
соціального страхування України і статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх
реєстрація передбачена законами України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 552/4773
(зі змінами).
3. Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року N 117/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію
профспілки, об’єднання профспілок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 841/8162.
4. Наказ Міністерства юстиції України від 2 серпня 2004 року № 75/5 «Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію
постійно діючого третейського суду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 956/9555.
5. Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2006 року № 18/5 «Щодо державної реєстрації будівельних палат», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 324/12198.
6. Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року № 1828/5 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 13 липня 2011 року за № 855/19593 (зі змінами).
7. Наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5 «Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (зі змінами).
8. Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2103/22415 (зі змінами).
9. Наказ Міністерства юстиції України від 1 липня 2013 року № 1302/5 «Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 року за
№ 1105/23637 (зі змінами).
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Звільнення в останній день
відпустки: особливості розрахунків
Звільнення завжди є стресовою ситуацією для всіх: і для кадровика, і для працівника,
незалежно від того, звільняється останній за власним бажанням чи його звільняють
з інших підстав. Досить часто саме звільнення, яке працівник вважає незаконним,
стає приводом для трудового спору, і вже суд ретельно вивчає, чи не порушив роботодавець законодавчих вимог при розірванні трудового договору. Отож, наразі розглянемо питання, яке досить часто зустрічається на практиці й хвилює як бухгалтерів,
так і кадровиків — як звільнити працівника в останній день відпустки з дотриманням
норм чинного законодавства.

Правове регулювання
Відповідно до трудового законодавства право
на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство), незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Право на відпочинок і, зокрема, на оплачувану відпустку в Україні, гарантоване кожному, хто
працює, та забезпечується передусім нормами
Конституції України. Відносини, пов’язані з наданням відпустки, регулюються статтями 74 – 84
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), Законом України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504) та іншими нормативно-правовими актами.
Також, відповідно до ст. 38 КЗпП, працівник
має право вимагати щорічну відпустку з наступним звільненням за власним бажанням. У такому разі працівник повинен подати заяву про
надання відпустки і заяву про звільнення, зазначивши при цьому підставу і дату звільнення.
Зміст заяви може бути таким: «Прошу надати
мені невикористану щорічну основну відпустку з
18 березня 2016 р. з наступним звільненням за
власним бажанням в останній день відпустки».
Буде ще краще, якщо працівник зазначить кон-
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кретну кількість днів невикористаної відпуски
(звісно, для подання достовірної інформації до
написання заяви працівникові слід звернутися
з відповідним запитом до відділу кадрів).

Визначення дня звільнення
Зверніть увагу, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 9
Закону № 504 до стажу роботи, який дає право
на щорічну основну відпуску, включають період
щорічної відпустки. Визначити дату звільнення — останній день відпустки, можна наступним чином:
1) порахувати кількість днів щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому
часу з дати початку робочого року і по дату початку відпустки, зазначену у заяві;
2) до дати, з якої працівник бажає одержати
відпустку, додати кількість днів невикористаної
відпустки;
3) знову порахувати кількість днів щорічної
основної відпустки, але тепер пропорційно відпрацьованому часу за робочий період з дати початку робочого року по останній день відпустки.
Розглянемо на прикладі.
Працівник 4 березня 2016 р. подав заяву про
надання щорічної основної відпустки з 18 березня 2016 р. з наступним звільненням за власним
бажанням в останній день відпустки.
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Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону № 504 тривалість щорічної основної відпустки становить
24 календарних дні за відпрацьований робочий
рік, який відлічується з дня укладення трудового
договору.
За свій робочий рік з 11 листопада 2014 р. по
10 листопада 2015 р. працівник щорічну основну відпустку використав.
Порахуємо, скільки днів відпустки працівник
заробив станом на 17 березня 2016 року за формулою:
Т = Д (Дв – Св)/(К – С),
де Т — тривалість щорічної основної відпустки за робочий рік;
Д — кількість днів щорічної основної відпустки;
Дв — кількість фактично відпрацьованих календарних днів за робочий період;
Св — кількість святкових і неробочих днів,
що припадають на відпрацьований робочий період;
С — кількість святкових і неробочих днів, що
припадають на робочий рік;
К — кількість днів у році.
На підприємстві встановлена звичайна тривалість щорічної відпустки, отже Д = 24.
На робочий період з 11.11.2015 р. – 17.03.2016 р.
припадає 128 календарних днів (у тому числі
три святкових і неробочих дні, а саме 1 і 7 січня
та 8 березня) — отже, Дв – Св = 128.
Кількість календарних днів за рік без урахування святкових і неробочих днів становить 354
(365 – 11), отже К – С = 354.
Підставимо наші дані у формулу для розрахунку:
Т = 24 (128 – 3)/(365 – 11)
У результаті округлення до цілого числа отримуємо 8 календарних днів.
Якщо з 18 березня 2016 р. надати щорічну
основну відпустку тривалістю 8 календарних
днів, то останній день відпустки-звільнення припадатиме на 25 березня 2016 р..
Проводимо другий розрахунок, перевіряючи,
чи не заробив працівник додатково дні відпустки перебуваючи у щорічній відпустці.
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На робочий період з 11.11.2016 р. – 25.03.2016 р.
припадає 136 календарних днів (у тому числі
три святкових і неробочих днів, а саме 1 і 7 січня
та 8 березня).
Т = 24 (136 – 3)/(365 – 11)
У результаті округлення до цілого числа отримуємо 9 календарних днів щорічної основної
відпустки, які потрібно надати працівнику.
Таким чином, останній день відпустки і, відповідно, звільнення працівника, припадатиме
на 26 березня 2016 р..
Водночас, з поданням запиту на відпустку з
наступним звільненням, працівник повинен
дотримати вимогу ч. 1 ст. 38 КЗпП щодо письмового попередження роботодавця про розірвання
трудового договору, укладеного на невизначений строк за два тижні до запланованого звільнення.

Окремі нюанси
У ч. 2 ст. 3 Закону № 504 передбачено надання відпустки працівнику, в якого закінчується
строковий трудовий договір. При цьому період
відпустки може повністю або частково перевищувати строк трудового договору, і чинність
трудового договору продовжується до закінчення відпустки.
Приклад
Працівник працює за строковим трудовим договором, дія якого закінчується
10.03.2016 р.. Він написав заяву про надання йому невикористаної відпустки з
09.03.2016 р.. На день закінчення строку
трудового договору працівник має 20 невикористаних днів відпустки. Проте за час
використання відпустки з 09.03.2016 р. по
28.03.2016 р. працівник «заробляє» ще
один календарний день відпустки. Тому
йому має бути надано 21 календарний день
відпустки з 09.03.2016 р. по 29.03.2016 р.,
а днем звільнення в цьому випадку буде
29.03.2016 р..

Щодо можливості надання відпустки з наступним звільненням за угодою сторін відповід-
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но до розділу 3 ст. 36 КЗпП або за переведенням
на інше підприємство, чи перехід на виборну
посаду, потрібно мати на увазі, що для припинення трудового договору за цими підставами
потрібна згода роботодавця, зокрема і щодо визначення дати звільнення, то і питання надання
відпустки з наступним звільненням також слід з
ним погоджувати.
Зверніть увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 40
КЗпП не допускається звільнення працівника з
ініціативи роботодавця або уповноваженого
ним органу в період перебування працівника у
відпустці. Але, це правило не поширюється на
випадок повної ліквідації підприємства.
Утім, з цього правила є винятки, зокрема,
норми Закону № 504 є спеціальними по відношенню до загальних норм ст. 40 КЗпП, тому за
бажанням працівника, йому має бути надано
невикористану відпустку із наступним звільненням, попри факт розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця. Датою звільнення у
цьому випадку буде останній день відпустки, і
це не буде порушенням трудового законодавства.
Нагадаємо, що ст. 3 Закону № 504 передбачено, що працівники, які звільняються за порушення трудової дисципліни (систематичне невиконання покладених на них обов’язків без
поважних причин, прогул, в тому числі відсутність на робочому місці більше трьох робочих
днів, тощо) не мають права використати дні щорічної відпустки у разі звільнення. Таким працівникам виплачується компенсація за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні.
Але не всі відпустки можна віднести до невикористаних — до них належать лише ті відпустки, право на які працівник не втрачає при звільненні, тобто за які роботодавець повинен
виплатити компенсацію. Такими відпустками є
щорічна основна і додаткова відпустки (ст. 6 Закону № 504) та додаткова соціальна відпустка
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 19 Закону № 504).
Якщо ж працівник хоче звільнитись в останній день відпустки іншого виду (без збереження
заробітної плати, відпустки по догляду за дити-
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ною до досягнення нею трирічного віку, додаткової відпустки у зв’язку із навчанням тощо), це
не буде відпусткою із наступним звільненням.
У такому разі працівник має подати дві заяви —
про відпустку і про звільнення одночасно, або,
наприклад, одну заяву — раніше, а другу — через декілька днів.
Відділ кадрів, на підставі заяви працівника
про надання відпуски з наступним звільненням має видати два накази: про надання відпустки і про звільнення. Враховуючи те, що заробітну плату за час перебування у відпустці
роботодавець має виплатити працівнику не
пізніше ніж за три дні до його початку (ст. 115
КЗпП), першим варто видати наказ про надання відпустки.
Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону № 504 право
на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця посади (роботи) та
заробітної плати.
У разі, якщо працівник під час перебування у
відпустці з наступним звільненням захворів, він
має право відкликати відпустку до закінчення
лікарняного листа і подати заяву на її продовження після виходу з лікарняного. У такому випадку, дата звільнення буде перенесена на іншу
дату.
Від редакції.
Може виникнути ситуація, коли працівник, наприклад, відпрацював на підприємстві більше шести місяців, проте менше року, але при звільненні хоче отримати
щорічну оплачувану відпустку повної тривалості (скажімо, звичайну — 24 календарних дні). І за таких обставин
роботодавець буде повинен задовольнити прохання
працівника, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону
№ 504 право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Тобто, у даному випадку
мова йде про повну відпустку встановленої тривалості,
а не про кількість днів відпустки, розраховану пропорційно відпрацьованому часу. А от щодо оплати, то існує два варіанти — або одразу оплатити лише той час,
який співробітник відпрацював, або ж вже при проведенні остаточного розрахунку утримати із заробітної
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плати надміру використану частину суми відпускних (до
речі, оскільки на практиці відпустка з подальшим звільненням застосовується найчастіше у разі звільнення
працівника за власним бажанням, то доцільніше дотримуватися останнього варіанта, бо досить часто у відпустці працівник змінює своє рішення й відкликає заяву
про звільнення).
Наказ про звільнення доцільно видавати за
день – два до останнього дня відпустки працівника, аби дотримати вимоги статей 47 і 116
КЗпП щодо видачі в належній формі у день звільнення трудової книжки та виплати усіх сум, що
належать працівникові. Що стосується внесення
запису до трудової книжки працівника при
звільненні, то відповідно до вимог п. 2.4. 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
(далі — Інструкція № 58), такий запис роблять в
день звільнення працівника.
Якщо останній день відпуски припаде на суботу або неділю, роботодавець не зможе провести розрахунок з працівником в день звільнення
і виконати норми чинного законодавства. На
практиці, більшість підприємств у таких випадках проводять повний розрахунок з працівником і видають трудову книжку у п’ятницю, що є
більш доцільним. Видача трудової книжку у понеділок не є виходом в даній ситуації, оскільки
при затриманні видачі трудової книжки з вини
роботодавця працівникові необхідно виплатити
середній заробіток за весь час вимушеного прогулу та змінити дату звільнення, про що необхідно буде видати відповідний наказ та ввести новий запис до трудової книжки (абз. 6 та 7 п. 4.1.
Інструкції № 58).
Від редакції.
Також у разі звільнення працівника допускається видача йому трудової книжки і проведення з ним розрахунку
не в день звільнення (останній день відпустки), який зазначений у трудовій книжці, а в останній день роботи перед
відпусткою. Проте, це не завжди є доцільним варіантом,
оскільки, як вже було зазначено, працівники доволі часто
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відкликають свої заяви про звільнення за власним бажанням й тоді доводиться вносити до трудової книжки відповідні зміни. Але якщо виникла саме така ситуація — запис
до трудової вже внесено, а працівник вже не бажає звільнятися і ще не втратив право на відкликання своєї заяви
про звільнення, виправити все не так складно — якщо у
трудовій книжці працівника вже є запис про звільнення
згідно з його заявою та наказом роботодавця, зміни до неї
вносяться відповідно до Інструкції № 58, а саме: у графі 1
проставляється відповідний порядковий номер запису, у
графі 2 зазначається дата внесення змін, у графі 3 записується «Запис за №… недійсний», а до графи 4 заноситься дата і номер наказу, яким скасовано попередній наказ
роботодавця про звільнення.
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого
починається строк. А якщо останній день строку
припадає на святковий, вихідний або неробочий
день, то днем закінчення строку вважається
найближчий робочий день, ч. 5 ст. 2411 КЗпП.
Нагадаємо, якщо працівник у день звільнення
не прийшов на підприємство за трудовою книжкою, йому слід надіслати поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки та нагадати про можливість
пересилання трудової книжки поштою за згодою працівника (п. 4.2. Інструкції № 58).
Згідно з абз. 2 п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 працівник, який попередив роботодавця
про розірвання трудового договору, укладеного
на невизначений строк вправі до закінчення
строку попередження відкликати свою заяву і
звільнення в цьому випадку не проводиться,
якщо на місце працівника не запрошена особа в
порядку переведення з іншого підприємства
(ч. 5 ст. 24 КЗпП). Відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП
строк попередження про звільнення становить
два тижні. Якщо після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний
і працівник не наполягає на звільненні, дія трудового договору вважається подовженою.

Наталія ЛОТУГА,
бухгалтер з розрахунку заробітної плати
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Якщо «професіонал» —
це посада
У загальноприйнятому розумінні термін «професіонал» — це той, хто зробив якенебудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією. Більш того,
таке визначення характеризує високе (професійне) володіння працівником певним
фахом, справою (професією). Чи насправді це так в українських реаліях? У попередніх номерах газети «Консультант Кадровика» вже зазначалося про хибну практику
застосування гучних назв посад для робітників нижчої кваліфікації («Менеджер з
клінінгу» — «Прибиральник службових приміщень»). У той же час, коли чуємо розмову: « — Ким Ви працюєте? — Професіоналом!» — слід сприймати без гумору. І на
це існують свої причини, які ми й розглянемо надалі.

К

ористувачі Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) можуть переконатися, що термін «професіонал» є складовою
низки професійних назв робіт, що містяться у
2 розділі КП «Професіонали». Цей факт свідчить
про те, що для них передбачається високий рівень освітньої підготовки (другий рівень вищої
освіти, магістр), серйозний рівень відповідальності та необхідність організовувати працю підлеглих. У структурі суб’єкта господарської діяльності будь-якої форми власності «професіонал»,
зазвичай, є «правою рукою» керівника, найважливішим джерелом компетентності у складних
справах. Досить часто, на підставі професійних
суджень таких працівників, керівником підрозділу й виносяться остаточні рішення у питаннях,
що потребують грамотного аналізу ситуації, застосування новітніх підходів, необхідного досвіду й знань.
Зазначимо, що КП містить такі угрупування,
де концентруються професійні назви робіт «професіоналів»:
— 2114 — Професіонали в галузі геології та
геофізики;
— 2143 — Професіонали в галузі електротехніки;
— 2149 — Професіонали в інших галузях інженерної справи;
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— 2212 — Професіонали в галузі патології,
токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
— 2213 — Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі;
— 2412 — Професіонали в галузі праці та зайнятості;
— 2413 — Професіонали, зайняті роботою з
цінними паперами;
— 2414 — Професіонали з питань фінансовоекономічної безпеки підприємств, установ та
організацій;
— 2419 — Професіонали у сфері державної
служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва,
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
— 2452 — Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Такий підхід цілком відповідає вимогам
Міжнародної стандартної класифікації занять
(ISCO-08), де «професіонали» входять до основної групи 2 «Спеціалісти-професіонали» та мають, окрім іншого, володіти методами аналізу,
розробляти різні концепції, надавати ділові та
юридичні послуги, проводити консультування
тощо. Отже, у разі повного переходу КП за структурою, кодуванням та описами відповідно до
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ISCO-08 (це сьогодні одне з пріоритетних питань
діяльності Міністерства соціальної політики
України) вітчизняні «професіонали» не повинні
втрачати у кількісному та якісному вимірах. Розглянемо ж діючий «якісний вимір» професіона-

лів в Україні крізь призму їхніх завдань та
обов’язків. Завдання та обов’язки даної професійної групи містяться, наприклад, у посадових
інструкціях «Професіоналів широкого профілю» (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

№
з/п

Професійна
назва роботи

1.

«Професіонал
з розвитку
персоналу»

2412.2 Відповідає за організацію різних форм навчання працівників:
— початкове професійне навчання робітників;
— перепідготовка робітників;
— навчання другим і суміжним професіям;
— курси підвищення кваліфікації, організація внутрішньофірмового навчання для керівників, фахівців і службовців;
— навчання працівників в період проходження ними стажування.
Складає щомісячні звіти щодо підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Розробляє
інструктивні та нормативні документи (положення, інструкції, правила) з професійного
розвитку персоналу в межах своєї компетенції. Взаємодіє з профільними початковими,
середніми та вищими професійними навчальними закладами з питань кадрового підбору
персоналу, відповідає за організацію виробничої практики для учнів профільних навчальних закладів.
Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників. Формує навчально-методичну базу для
виробничого навчання на підприємстві (навчальні посібники, навчальні програми, екзаменаційні білети). Організовує роботу з професійної орієнтації молоді, розробляє навчальнометодичну документацію (навчально-тематичні плани, посібники та рекомендації, розкладу
занять навчальних груп). Організовує і контролює роботу кваліфікаційних комісій, веде
документацію відповідно до стандартів з навчання у системі управління якістю. Організовує та здійснює заходи, що сприяють підбору та професійному розвитку кадрів (атестації,
ротації, стажування, конкурсні відбори і т. д.), в межах своєї компетенції. Розробляє робочий матеріал (анкети, тести) і формує методологічну базу для проведення соціологічних
досліджень.
Складає ділові характеристики працівників з рекомендаціями найбільш оптимального
використання професійних можливостей особистості, з урахуванням перспективи його
професійного розвитку. Бере участь у здійсненні заходів щодо виробничої адаптації новоприйнятих працівників. Проводить аналіз причин плинності кадрів.

2.

«Професіонал з
корпоративного
управління»

2413.2 Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві. Розробляє процедуру для оцінки ефективності програм корпоративного управління. Формує
та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами. Розробляє політику акціонерного товариства
стосовно реалізації акціонерами їхніх законних прав. Проводить аналіз фінансового стану
акціонерного товариства, емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом
випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю. Розробляє методи і процедури
реорганізації акціонерних товариств. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на
вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація). Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві, розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями з цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних
проектів. Впроваджує міжнародні та вітчизняні стандарти в практику корпоративного
управління українськими підприємствами. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку
цінних паперів.
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Таблиця 1. Продовження
3.

«Професіонал з 2413.2 Координує діяльність з проведення суб’єктом фінансового моніторингу заходів фінанторгівлі цінними
сового моніторингу; розробляє правила проведення фінансового моніторингу; сприяє
паперами»
працівникам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового
моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому
фінансовому моніторингу. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на організаторі торгівлі, у тому числі із застосуванням засобів електронної
торговельно-інформаційної системи. Здійснює підготовку документів, які регламентують
роботу організаторів торгівлі і визначають порядок взаємодій фондової біржі з її членами
та торговельно-інформаційними системами з її учасниками. Відповідає за підготовку пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення,
вилучення та поновлення котирування. Бере участь в організації та проведенні як електронних торгів, так і торгів «з голосу». Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі «з голосу» — ведучого торгів,
наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій. У разі виконання
функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, зокрема, проведення фінансового
аналізу діяльності членів фондової біржі, проведення операцій на ринку, підготовка звітів,
висновків і рекомендацій за результатами аналізу. Здійснює проведення моніторингу діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу. Здійснює розгляд документів щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі
або учасників торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо
прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або
учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення
діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі,
допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операції з купівлі-продажу
цінних паперів на організаторі торгівлі. Здійснює контроль виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом «поставка проти оплати». Організовує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитаріїв щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.

4.

«Професіонал
з фінансовоекономічної
безпеки»

2414.2
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Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в галузі
фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до встановлених стандартів
(норм).
Застосовує техніку й технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи
фінансово-економічної безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.
Розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування
системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його
взаємодію з іншими структурними підрозділами. Визначає зовнішні та внутрішні загрози й
ризики у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.
Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і
потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства.
Проектує систему підготовки керівного складу та персоналу підприємства щодо проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз та ризиків. Розроблює
плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки та її удосконалення, проведення
окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки
діяльності підприємства.
Надає пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної
безпеки підприємства та визначення його основних функцій. Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, забезпечення фінансово-економічної безпеки. Бере участь у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.
Розроблює документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних підрозділів підприємства, види та напрями їхньої діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці та забезпечення фінансово-економічної безпеки. У межах наданих йому
повноважень надає всім категоріям працівників підприємства інформацію, яка стосується
діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.
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Таблиця 1. Продовження

5.

«Професіонал з 2423
охоронної
діяльності та
безпеки»

6.

«Професіонал
із організації
інформаційної
безпеки»

7.

«Професіонал з 2419.2
інтелектуальної
власності»

40

2149.2

Здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо
забезпечення фінансово-економічної безпеки. Готує пропозиції щодо організації взаємодії
керівників підприємства, підрозділу економічної безпеки з органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими
об’єднаннями та громадянами при проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.
Готує пропозиції та надає рекомендації із взаємостосунків із партнерами підприємства
щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки. Бере участь в апробації
заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства.
Забезпечує підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу
в галузі фінансово-економічної безпеки.
Виконує роботу за окремим напрямком охоронної діяльності підрозділу щодо забезпечення охорони певних об’єктів. Бере участь у здійсненні комплексу заходів із забезпечення
охорони майна та фізичних осіб у різних умовах та при виникненні екстремальних ситуацій. Здійснює прогнозування й аналіз загроз, ризиків у сфері безпеки діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування України, інших підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, а також посадових осіб, вживає заходів щодо
їх попередження, зниження або локалізації. Застосовує інформаційні системи та технології
для удосконалення охоронної діяльності. Використовує за призначенням озброєння, спеціальні засоби, засоби зв’язку та охорони. Проводить аналітичну роботу з питань службової
діяльності. Бере участь в організації дій підрозділу під час приведення його в різні ступені
готовності. Здійснює облік та контроль правильності зберігання та експлуатації озброєння,
боєприпасів, спеціальних і технічних засобів, а також іншого доречного майна. Бере участь
у організації та здійсненні взаємодії підрозділу з правоохоронними органами, іншими військовими, воєнізованими та охоронними формуваннями, утвореними відповідно до чинного законодавства, органами державної влади та місцевого самоврядування України, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, представниками
іноземних держав під час здійснення охорони об’єктів та забезпечення безпеки осіб, що
потребують охорони. Здійснює роботу з професійної підготовки й оцінювання діяльності
підлеглих працівників підрозділу. Вивчає ділові та професійні якості підлеглих, їх психологічні особливості.
Організовує та виконує роботи із забезпечення безпеки інформаційного простору (комунікативних каналів впливу на масову та індивідуальну свідомість, психологічний та психічний
стан громадян) та інформаційних ресурсів (інформації з обмеженим доступом, відкритої
інформації) підприємств, установ та організацій, усіх форм власності від загроз несанкціонованого розголошення (витоку), нав’язування та порушення доступності інформації.
Аналізує та оцінює загрози інформаційної безпеки об’єкта захисту, організовує розроблення моделі загроз. Визначає, організовує впровадження та застосування раціональних
методів, засобів та заходів захисту шляхом створення системи інформаційної безпеки,
аналізу поточного стану безпеки, прийняття рішень та оперативного реагування на загрози
витоку, нав’язування, блокування та знищення інформації. Бере участь у кадровій роботі
з питань підбору фахівців у сфері інформаційної безпеки з необхідними спеціалізаціями,
у т. ч. управління персоналом. Проводить службові розслідування за фактами порушення
встановлених норм захисту та виявлення успішних інформаційних атак на об’єкти захисту.
Організовує та бере участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах з
питань інформаційної безпеки, окремих видах педагогічної діяльності.
Здійснює роботу на підприємстві, в установі, організації, спрямовану на реалізацію
суб’єктами прав на інтелектуальну власність та їх захист. Бере участь у складі групи фахівців, наукових працівників, винахідників щодо формування інноваційної стратегії суб’єктами
господарської діяльності шляхом використання принципів теорії пізнання та формальної
логіки, на підставі яких визначаються суб’єкти права інтелектуальної власності. Виконує
функції, пов’язані з процесом узгодження технічних завдань на проведення науководослідних та дослідно-конструкторських розробок для виявлення між суб’єктами співвідношення щодо права інтелектуальної власності, оцінювання їх реального внеску у відповідні розробки та практичну реалізацію у сфері економічної діяльності.
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Таблиця 1. Продовження
Бере участь у складі фахівців підприємства, установи, організації в маркетингових дослідженнях процесів життєвого циклу об’єктів права інтелектуальної власності щодо
прийняття управлінських рішень на підприємстві певних методик та з урахуванням
функцій і тематики суб’єкта господарської діяльності. Здійснює аналіз та узагальнення вітчизняних та зарубіжних нормативно-правових актів, положень, стандартів, що
діють у сфері інтелектуальної власності, доводить їх до керівництва, фахівців, винахідників та інших зацікавлених суб’єктів. Вивчає колективну та індивідуальну інформаційну потребу суб’єкта господарської діяльності стосовно набуття, здійснення та
захисту прав інтелектуальної власності. Надає інформаційно-методичну допомогу різним категоріям працівників, винахідникам підприємства, установи, організації стосовно захисту їх майнових і немайнових прав на інтелектуальну власність. Здійснює заходи
щодо визначення змісту особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, а також обов’язків правовласника та випадків обмеження його
прав. Розроблює та готує до затвердження проекти нормативних та методичних матеріалів, що регламентують виникнення (набуття) права власності та діяльність суб’єктів
права інтелектуальної власності. Здійснює роботу щодо накопичування необхідної
інформації з питань інтелектуальної власності відповідно до напрямів діяльності
підприємства, установи, організації. Складає тематичні плани з питань інтелектуальної власності, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників, залученню їх до літературно-художньої діяльності та наукового відкриття. Здійснює оціночну процедуру щодо визначення вартості прав інтелектуальної власності,
складає звіт про оцінку, готує висновки про вартість об’єкта права інтелектуальної
власності. Забезпечує контроль за впровадженням пропозицій щодо реалізації права
особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності та на відповідну авторську
винагороду. Організовує й бере участь у заходах, спрямованих на захист прав на
інтелектуальну власність, консультує із зазначених питань зацікавлених осіб.
Сприяє збереженню комерційної таємниці на інформацію, що є предметом секретності
та належить до інтелектуальної власності. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.
8.

«Професіонал 2149.2
із організації захисту інформації з обмеженим
доступом»

9.

«Професіонал
з економічної
кібернетики»

Організовує роботи із захисту інформації з обмеженим доступом на підприємствах,
в установах, організаціях та інших об’єктах охорони всіх форм власності. Контролює
стан виконання положень чинних нормативно-правових актів з питань організації
захисту інформації з обмеженим доступом. Керує проведенням профілактичних заходів
щодо попередження правопорушень за профілем своєї діяльності на об’єкті охорони.
Аналізує окремі напрями адміністративної, виробничої, наукової діяльності з метою
виявлення та попередження несанкціонованого розповсюдження, копіювання, блокування
або знищення інформації з обмеженим доступом. Визначає необхідний рівень захисту
інформації з обмеженим доступом. Формує вимоги до технічних характеристик засобів та
організаційно-технічних заходів із захисту інформації на об’єкті охорони. Вживає спеціальних заходів із захисту інформації, що стосуються: порядку віднесення її до інформації
з обмеженим доступом; зниження та зняття обмеження доступу; надання доступу;
спеціального діловодства; архівного зберігання; пропускного та внутрішньооб’єктового
режиму; службової взаємодії з правоохоронними органами тощо. Контролює впровадження комплексних систем захисту інформації, інших заходів із технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом в інформаційно-телекомунікативних
системах. Визначає ефективність заходів із захисту інформації на об’єкті охорони.
Забезпечує проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму захисту
інформації, визначає рівень сукупної шкоди, заподіяної внаслідок розголошення, несанкціонованої модифікації, блокування або знищення інформації з обмеженим доступом.
Готує пропозиції керівництву щодо удосконалення напрямку роботи із захисту інформації
з обмеженим доступом.

2419.2 Здійснює побудову моделей складних задач прийняття рішень обґрунтовувати застосування економіко-математичних моделей у розробці планових рішень. Здійснює прогнозування
розвитку економічної системи та окремих показників її функціонування здійснювати побудову сценаріїв розвитку економічних процесів.
Розробляє стратегії розвитку економічних систем та окремих підсистем.
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Таблиця 1. Закінчення
Розробляє моделі поведінки споживачів та прогнозує стан ринків розробляти моделі
взаємодії виробників і споживачів, прогнозує розвиток ринкової кон’юнктури. Розробляє
рекомендації щодо організації планування і управління в економічних системах організаційні компетентності. Здійснює аналіз та обґрунтування організаційної структури підприємства. Розробляє та формує системи підтримки прийняття управлінських рішень,
оцінює ефективність організаційної структури економічної системи управлінські компетентності. Обґрунтовує рішення щодо управління підприємством в умовах невизначеності та конфлікту. Обґрунтовує прийняття оптимальних рішень у сфері виробництва,
організації ресурсного забезпечення, розробляє програми оздоровлення підприємства. Розробляє рекомендації щодо оптимізації та удосконалення системи управління
підприємством, вміння приймати самостійно важливі управлінські рішення в умовах
обмеження часу. Розробляє моделі конфліктних ситуацій для задач тактичного і стратегічного управління, здійснює рейтингові оцінки та формування управлінських рішень на
основі рейтингових оцінок. Розробляє імітаційні моделі діяльності економічних систем
для прогнозування наслідків управлінських рішень. Здійснює розв’язання задач управління запасами. Здійснює прогнозування макроекономічних чинників та оцінку їхнього
впливу на діяльність підприємства. Будує моделі багатокритеріальних задач, приймає
економічні рішення та складає алгоритми розв’язання складних завдань. Розробляє аналітичні доповіді, довідки щодо функціонування та розвитку економічної системи. Розробляє моделі оптимальної поведінки виробників. Здійснює комплексну оцінку економічної
ситуації, стану об’єкту господарювання, здійснює оцінку і аналіз ефективності та якості
функціонування підприємства. Здійснює моніторинг стану та економічної діяльності.
Оцінює рівень економічної безпеки підприємства, установи, макроекономічної системи.
Розробляє попереджувальні заходи щодо відхилень у функціонуванні та розвитку економічних систем.

Широке застосування може мати й така посада — «Професіонал з інноваційної діяльності» (код КП — 2419.2). У цілому ж, як видно з
Таблиці 1, «професіонали» обслуговують у першу чергу новітні напрями бізнесу та пов’язані з
ними процеси — фондовий ринок, інформаційну безпеку, економіко-математичне моделювання, розвиток персоналу. Де ж іще можна
ознайомитися із змістом функцій «професіоналів»?
Зауважимо, що у 2011 році Українським союзом промисловців та підприємців спільно з Міністерством соціальної політики України розроблено випуск Довідника кваліфікаційних
професій працівників «Безпека господарської
діяльності підприємства установи, організації»,
в якому міститься опис діяльності у т. ч. таких
працівників як:
— «Професіонал з фінансово-економічної безпеки»;
— «Професіонал з інтелектуальної власності»;
— «Професіонал з організації інформаційної
безпеки»;
— «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки»;
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— «Професіонал з організації захисту інформації з обмеженим доступом».
Звертаємо увагу на неприпустимість вільного
«конструювання» кадровиками назв посад із застосуванням терміну «професіонал». Враховуючи відсутність у КП професійної назви роботи у
вигляді: «Професіонал» або, наприклад, «Професіонал (види діяльності)», наразі можна використовувати положення Додатку В до КП, згідно з Приміткою 2 до якого назви професій
можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце
роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за
умови дотримання лаконічності викладення,
якщо інше не передбачено у КП чи відповідних
законодавчо-правових актах.
Так, на великому підприємстві, де особлива
увага приділяється ефективному комплектуванню штату — керівниками, може, приміром, застосовуватися посада у вигляді «Професіонал з
розвитку персоналу керівного».
Крім розглянутих «професіоналів», КП містить такі позиції цих працівників, зокрема, професійні назви роботи «професіоналів» (за галузями) (див. Таблицю 2).
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Таблиця 2
Галузь

Код КП

Професійна назва роботи

Енергетика

2143.2
2143.2

Цінні папери і фондовий ринок

2413.2
2413.2
2413.2
2213.2
2213.2
2413.2
2212.2
2211.2
2114.2
2452.2

«Професіонал з енергетичного менеджменту»
«Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та
мереж»
«Професіонал з депозитарної діяльності»
«Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів»
«Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів»
«Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства»
«Професіонал з рибальства»
«Професіонал з управління активами»
«Професіонал з клінічних досліджень»
«Професіонал з медичної фізики»
«Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт»
«Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики»

Аграрне виробництво
Фінансова діяльність
Медицина та біологія
Добувна промисловість
Побутові послуги

У цілому можна констатувати, що для посади
«професіонал» незалежно від конкретної галузі
діяльності, притаманні такі основні функції як-от:
— аналіз діяльності компанії приналежне до
своєї спеціалізації;
— організація роботи та навчання працівників;
— розробка нормативної документації;
— розробка системи оцінки діяльності компанії за певними напрямами;
— розробка заходів щодо захисту службової
інформації та майна компанії;
— впровадження міжнародних стандартів та
норм;

— підготовка пропозицій щодо більш ефективної взаємодії підрозділів компанії.
Отже, справжній сучасний професіонал — це
не герой-одинак, готовий самотужки змінити
світ. Це працівник з високим рівнем комунікативних здібностей, він пов’язаний з багатьма
працівниками підприємства, замикаючи на собі
важливі управлінські та інформаційні потоки,
що безпосередньо впливають на кінцевий результат діяльності.

Олександр НОСІКОВ,
консультант з кадрового діловодства
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.

Працівниця, яка має п’ятирічну дитину, вимагає встановити їй скорочений
робочий день, посилаючись на ст. 56 Кодексу законів про працю України —
чи зобов’язані ми їй встановлювати такий режим роботи?
Скорочений — ні, а от неповний робочий
день — зобов’язані.
Ваша працівниця або насправді не розуміє
різницю між скороченою та неповною тривалістю робочого часу, або ж навмисно вводить
Вас в оману, намагаючись працювати меншу
кількість годин без зменшення при цьому заробітної плати.
Отже, насамперед з’ясуємо різницю між скороченим та неповним робочим часом.
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється в обов’язковому порядку (тобто
незалежно від бажання роботодавця та й самих
працівників) для окремих категорій осіб, перерахованих у ст. 51 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП): для неповнолітніх
працівників віком від 16 до 18 років — до 36
годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16
років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які
працюють у період канікул — до 24 годин
на тиждень (тривалість робочого часу учнів,
які працюють протягом навчального року у
вільний від навчання час, не може перевищувати половини зазначеної тривалості робочого
часу — тобто 12 годин); для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці — до 36 годин на тиждень (Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими
умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2001 р. № 163). Також законодавством встановлюється скорочена тривалість
робочого часу і для інших окремих категорій
працівників — зокрема, вчителів та лікарів.
Зверніть увагу, що встановлення скороченої
тривалості робочого часу не впливає на розмір заробітної плати працівників — оплата
44

праці здійснюється за повною тарифною
ставкою (окладом).
Неповна тривалість робочого часу (тобто
неповний робочий день, неповний робочий
тиждень або поєднання неповного робочого дня
з неповним робочим тижнем) встановлюється
за угодою між працівником і роботодавцем
(як під час прийняття на роботу, так і згодом).
Окрім того, тривалість періоду роботи у такому
режимі може не обмежуватися строком, а може
бути встановлена і на певний строк — наприклад, до досягнення дитиною працівниці певного віку. Оплата праці за таких обставин
здійснюється пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку, що є суттєвою
відмінністю неповного робочого часу від скороченого (коли оплата здійснюється у повному
розмірі посадового окладу).
Відповідно до ст. 56 КЗпП на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14
років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що
знаходиться під її опікою, або здійснює догляд
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку, роботодавець зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Отже, на прохання працівниці, яка має дитину віком до 14 років та вирішила працювати на умовах неповного робочого часу, роботодавець зобов’язаний встановити їй такий
режим роботи, при цьому проводячи оплату
праці пропорційно відпрацьованому часу.
Водночас, скорочена тривалість робочого
часу може встановлюватися за рахунок власних
коштів роботодавця для жінок, які мають дітей
віком до 14 років або дитину-інваліда, але зверніть увагу, що це є саме правом, а не обов’язком
роботодавця.
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Як слід було обчислити суму грошової компенсації за невикористану відпустку
працівникові, якого було прийнято на роботу 19 січня 2016 р., а вже 26 лютого
2016 р. він звільнився? Ми виплатили йому компенсацію за 2 дні відпустки, чи це
було правильним рішенням — адже працівник відпрацював більше цілого місяця
й не з 1-го до 1-го числа?
Так, компенсація була нарахована правильно.
Відповідно до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), нарахування компенсації за невикористані відпустки,
тривалість яких розраховується в календарних
днях, провадиться нараховується шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість
календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на кількість
календарних днів відпустки.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час
роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформ-

лення на роботу до 1-го числа місяця, в якому
надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку (п. 2 Порядку №
100).
Якщо нарахування проводяться, виходячи із
середньої заробітної плати, а працівником не
відпрацьовано календарний місяць з 1-го до 1-го
числа, то компенсація обчислюється, виходячи з
установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (п. 4 Порядку
№ 100).
Таким чином, щоб обчислити суму компенсації за невикористану відпустку такому працівникові, його оклад слід помножити на 12 місяців
і розділити на 355 днів, а визначену середньоденну заробітну плату помножити на 2 — кількість днів невикористаної відпустки.
Наприклад, якщо посадовий оклад працівника становив 4 000 грн, то сума грошової компенсації за невикористану відпустку складатиме:
(4 000 12) ÷ 355 2 = 270,42 грн.

Збиралися внести до Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
запис про видачу звільненому працівникові трудової книжки, але виявили, що
відомості про його трудову там відсутні. Що робити за таких обставин — внести
одразу запис і про прийняття, і про видачу трудової книжки, або ж взагалі вже
нічого не вносити (адже трудову книжку працівникові ми повернули)?
Внести відомості про трудову книжку працівника у першому вільному рядку після попередніх записів.
Типова форма Книги обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них № П-10 (далі — Книга обліку) затверджена наказом Міністерства
статистики України від 27 жовтня 1995 р. № 277.
У п. 7.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58), зазначено, що
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на підприємствах, установах та організаціях усіх
форм власності Книга обліку має вестися в
обов’язковому порядку. У Книзі обліку реєструються всі трудові книжки, що прийняті від
працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії та номера, що видані працівникам знову. У разі одержання трудової книжки у зв’язку
зі звільненням працівник ставить підпис у особовій картці та у Книзі обліку.
Таким чином, в Інструкції № 58 наголошено
на необхідності ведення Книги обліку, а також
визначено, які саме відомості мають бути до неї
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внесені, проте відсутні будь-які вказівки щодо
строків внесення відповідних записів — отже,
пропущений Вами запис до Книги обліку слід
внести, але при цьому не варто хвилюватися за
недотримання хронології та дещо запізнє внесення запису, оскільки жодного нормативного
акта Ви не порушили.
Звісно, на практиці запис про отримання від
працівника трудової книжки вносять до Книги
обліку одразу після того, як працівник її фактично надасть до відділу кадрів чи іншого підрозділу (уповноваженій особі) підприємства, що
здійснює оформлення прийняття і звільнення
працівників.

Проте якщо вже так сталося, що запис не було
внесено своєчасно, то єдиним способом виправити цю ситуацію буде його внесення у першому вільному рядку після попередніх записів під
наступним порядковим номером (зрозуміло, що
при цьому слід вказати фактичну дату прийняття працівника на роботу). Також слід буде попросити працівника, якому, як Ви зазначили,
трудову книжку вже повернули, розписатися у
відповідній графі Книги обліку про її отримання. А для зручності й відновлення хронології подій можна буде зробити закладку з вказівкою
номера внесеного запису в тому місці Книги обліку, де запис мав би бути.

Який тарифний розряд має бути встановлено завідувачу кафедри ВНЗ IV рівня
акредитації (кандидат наук, доцент)? Наразі встановлено на рівні доцента — 19,
але ж згідно з наказом МОН від 26 вересня 2005 р. має бути 20 чи 21?
Тарифний розряд — 19.
Відповідно до чинних нормативно правових
актів, зокрема, Переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, та додатку 2
до наказу Міністерства освіти і науки України «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), посаду завідувача кафедри у вищому навчальному закладі
ІІІ – ІV рівня акредитації може обіймати
лише особа, якій присвоєне вчене звання
професора.
У випадку, якщо особа не має відповідного
вченого звання, на неї можуть бути покладені обов’язки завідувача кафедри із встановленням відповідної доплати (без збільшення
тарифного розряду).
Так, згідно з п. 7 Інструкції про оплату праці
та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 2 квітня 1993 р. № 90 (на
сьогодні вона застосовується у частині, що не
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суперечить Наказу № 557), особам з числа професорсько-викладацького складу, які не мають
вченого звання професора, за завідування кафедрою встановлюється доплата в розмірі до 20
відсотків від посадового окладу, але не більше
завідувача кафедрою – професора.
У Додатку 2 до Наказу № 557 передбачено,
зокрема, наступні тарифні розряди посад керівних та науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів III – IV рівнів акредитації:
— завідувач кафедри (професор) — 20 – 21
тарифний розряд;
— професор — 20 тарифний розряд;
— доцент — 19 тарифний розряд.
Таким чином, доцентові, на якого покладені
обов’язки завідувача кафедри, має бути збережено відповідний тарифний розряд (19) й встановлено доплату в розмірі до 20% від посадового
окладу (не більше посадового окладу завідувача
кафедрою – професора).
Також слід зауважити, що у разі, якщо працівник, який виконує обов’язки завідувача кафедри, працює не на повну ставку (наприклад, за
сумісництвом), то під час встановлення йому
доплати потрібно брати до уваги не повний
схемний посадовий оклад, а його відповідну
частину (наприклад, 0,5).
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Як правильно зробити запис у трудовій книжці, якщо наша працівниця
працює секретарем і водночас займає 0,25 ставки інспектора з кадрів?
Якщо працівниця виконує роботу інспектора з кадрів за суміщенням, то у трудовій
книжці це відображати не потрібно, якщо ж
за сумісництвом — то слід окремо внести записи про основну роботу та роботу за сумісництвом.
Отже, насамперед слід з’ясувати, на яких саме
умовах Ваша працівниця виконує роботу інспектора з кадрів.
Суміщення професій (посад) передбачає
виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, передбаченою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на одному й тому ж підприємстві протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня. Робочий
час за суміщуваною посадою окремо не встановлюється і не обліковується. Тобто працівник протягом дня виконує роботу і за своєю
основною посадою, і за суміщенням, а в табелі
обліку робочого часу відмічається тільки
робота за основною посадою. Відповідно до
ст. 108 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), за суміщення встановлюється
доплата, розмір якої визначається відповідно
до колективного договору та зазначається в
наказі (як правило, у колективному договорі
зазначається граничний розмір доплати за суміщення у відсотках від окладу за суміщуваною
посадою, а рішення про конкретний розмір доплати приймається керівником підприємства
залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого
часу). До трудової книжки запис про суміщення не вноситься.
Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на
тому ж або іншому підприємстві. Робочий
час у такому випадку обліковується окремо за
основним місцем роботи та за сумісництвом.
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Якщо основне місце роботи працівника — на
цьому ж підприємстві, то в табелі його обліковують двома рядками, як правило, під різними
табельними номерами. Сумісники одержують
заробітну плату за фактично виконану роботу
(ст. 1021 КЗпП). Запис про роботу за сумісництвом вноситься лише за бажанням працівника за основним місцем роботи окремим рядком (п. 2.14. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58, далі — Інструкція
№ 58).
Таким чином, якщо Ваша працівниця, яка
працює секретарем, виконує роботу інспектора з кадрів за суміщенням (тобто в межах звичайної тривалості свого робочого дня), то до її
трудової книжки має бути внесено лише запис
про прийняття на основну роботу (секретарем).
Якщо ж працівниця виконує роботу інспектора з кадрів за сумісництвом (тобто поза межами
тривалості робочого часу секретаря), то за її бажанням до трудової книжки можна внести запис про роботу за сумісництвом. Як вже було
зазначено, Інструкція № 58 містить чітку вказівку, що запис відомостей про роботу за сумісництвом в трудовій книжці вноситься окремим
рядком. Внаслідок цього, оскільки запис про роботу за сумісництвом має вноситися «окремим
рядком» (а не «рядками»), такий запис можна
внести лише після звільнення працівника з роботи за сумісництвом, адже в одному рядку (реченні) необхідно зафіксувати відомості і про
дату прийняття, і про дату звільнення працівника з роботи за сумісництвом (див. Зразок). Як
підставу внесення запису до трудової книжки
слід зазначити накази про прийняття на роботу
за сумісництвом і про звільнення з роботи за
сумісництвом.
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Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліпс»
4

18

08 2015

Прийнято на роботу секретарем

Наказ від 17.08.2015
№ 120-п

5

З 01.09.2015 р. по 29.02.2016 р. працювала на посаді

Накази від

інспектора з кадрів за сумісництвом

01.09.2015 № 131-п
та від 29.02.2016
№ 40-п

Під час внесення до трудової книжки працівника запису про переведення випадково перевернули на неї філіжанку кави й трудова, звісно, забруднилася. Хоча до
неї можна вносити записи й надалі, якщо пропустити «постраждалі» сторінки,
працівник вимагає, аби йому видали дублікат — чи можна це зробити і якщо так,
то яким чином?
Не лише можна, а й потрібно.
Відповідно до п. 5.5. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), у разі пошкодження трудової книжки
(у тому числі її забруднення) роботодавець за
останнім місцем роботи зобов’язаний видати
працівникові дублікат трудової книжки.
За загальним правилом, передбаченим у
п. 5.2. Інструкції № 58, для оформлення дубліката треба взяти бланк трудової книжки та заповнити в тому порядку, в якому зазвичай вносяться записи до трудової книжки. Відрізнятися
ж від оригіналу трудової книжки дублікат буде
тим, що у правому верхньому куті його першої
сторінки повинен слід поставити напис: «Дублікат».
Титульний аркуш дубліката заповнюється на
підставі паспорта працівника та документа про
освіту. Зверніть увагу, що у цьому разі вносяться
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відомості, які відповідають даним працівника
на момент видачі дубліката (наприклад, якщо
на початку трудової діяльності правника у нього
була лише повна середня освіта, а на момент
оформлення дубліката він вже отримав повну
вищу освіту, то в дублікаті одразу вказується повна вища освіта. Те ж саме стосується і ситуації
зі зміною прізвища (у разі одруження чи розлучення або з інших підстав) — в дублікаті має фігурувати лише нове прізвище.
Оскільки у Вашому випадку оригінал трудової
книжки працівника не втрачено, то Ви маєте переписати з нього в дублікат усі наявні відомості
(як про роботу, так і про заохочення та нагородження). Але якщо працівник до прийняття на
роботу на Ваше підприємство вже працював, то
під час заповнення дубліката трудової книжки в
розділі «Відомості про роботу» в графі 3 спочатку
слід внести запис про загальний стаж його роботи до влаштування на Ваше підприємство (він
записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу
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та на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки). Після цього загальний
стаж, підтверджений оригіналом трудової книжки, записується за окремими періодами роботи
в такому порядку: в графі 2 зазначається дата
прийняття на роботу; в графі 3 пишеться найменування підприємства, де працював працівник,
а також цех (відділ) і посада (робота), на яку
було прийнято працівника. Якщо працівник переводився на постійну роботу на тому самому
підприємстві, то про це також робиться відвід-

ний запис. Потім у графі 2 записується дата
звільнення, а в графі 3 — причина звільнення,
згідно з відомостями в оригіналі трудової книжки (абз. 3 – 5 п. 5.3. Інструкції № 58). Приклад
запису в дублікаті трудової книжки в розділі «Відомості про роботу» наведено у Зразку.
Також не забудьте на першій сторінці (титульному аркуші) оригіналу трудової книжки
зробити напис: «Замість видано дублікат» із
зазначенням його серії та номера, і повернути
пошкоджену трудову книжку її власнику.
Зразок

Загальний стаж роботи до працевлаштування на
ТОВ «Ікс» становить 7 років 5 місяців 15 днів
Товариство з обмеженою відповідальністю
17

10 2006

«Естафета»
Прийнято бухгалтером І категорії

Наказ від 17.10.2006
№ 184-п

31
31

12
03

2011
2014

Переведено на посаду заступника головного бухгалтера

Наказ від 28.12.2011

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України

№ 298-п
Наказ від 31.03.2014
№ 58-п

1

08

14

2014

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ікс»
Прийнято заступником головного бухгалтера

2

15

02

2016

Переведено на посаду головного бухгалтера

Слід зауважити, що дублікат трудової книжки необхідно відрізняти від вкладиша, оскільки
вони хоча і заповнюються за однаковими правилами, але оформлюються за різних обставин: вкладиш видається у тому разі, якщо в
трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів і є своєрідним «продовженням»
трудової книжки, натомість як дублікат — це
другий примірник трудової книжки, що має ту
саму силу, що й оригінал, який видається по-
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Наказ від 08.04.2014
№ 120-п
Наказ від 12.02.206
№ 45-п

вторно у разі, коли з якихось причин неможливо скористатися раніше оформленим оригіналом. Проте наразі про вкладиш ми згадали
лише тому, що він, як і сама трудова книжка,
може також стати непридатним для використання. За таких обставин оформлюється дублікат вкладиша трудової книжки способом, аналогічним складанню дубліката (з надписом
«Дублікат» у правому верхньому куті першої
сторінки вкладиша).
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Правопис і слововживання
у документах

П

оряд з важливим питаннями культури
мови, як оволодіння правилами граматики, вимови, наголошення тощо, велике значення має також правильне використання
мовних засобів вираження думки залежно від
мети і змісту висловлювання. Таким чином,
мовне оформлення будь-якого тексту залежить
від стилю, що відповідає певній ситуації та сфері
застосування. Зокрема, у діяльності кадровиків
переважає використання офіційно-ділового стилю, що вимагає, у свою чергу, відповідного
оформлення текстів документів і застосування
тих чи інших мовних норм та правил.
Для початку нагадаємо деякі мовні риси, спільні для всіх текстів офіційно-ділового стилю:
— наявність реквізитів та підпису;
— точність, послідовність і лаконічність викладу матеріалу;
— лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні;
— поділ тексту на пункти, підпункти, структурованість;

— наявність усталених мовних зворотів, серед яких, наприклад, словесні формули типу: у
зв’язку з, згідно з, відповідно до, з метою, залежно від; повторюваність тих самих слів, форм,
зворотів, певних словосполучень;
— прості поширені речення, рідше складні
синтаксичні конструкції.
Як бачимо, переважна частина документів
вимагає стислості, точності й однозначності
сприймання позначуваних понять.
Тож наразі охопимо більше лексичну складову усного та писемного мовлення працівників
кадрової служби, зокрема. Аби доречно і правильно застосувати те чи інше слово у контексті
професійної діяльності, подамо найбільш вживані та проблемні слова і пояснимо їхнє значення та в якому контексті їх варто застосовувати,
а коли ні. Приміром, часто плутають деякі близькозначні синоніми, які хоч і подібні за значенням, але мають різне застосування в мовленні,
внаслідок чого порушують стилістичні норми
(Таблиця 1).
Таблиця 1

Близькозначні синоніми
збитковий
збиточний, збитошний
який завдає матеріальних втрат; невигідний: збиткове госвживається переважно у розмовному мовленні, тобто здатподарство, збиткове виробництво, збиткове підприємство,
ний на вчинки, які завдають комусь шкоди; пустотливий,
збиткове видання
який виражає лукавство
збільшувальний
збільшуваний
який збільшує: збільшуване скло
якого збільшували, збільшують: збільшуваний випуск продукції, збільшувана доза ліків
звертання
звернення
Має два значення:
Також має два значення:
1. Дія за значенням звертати, звертатися: звертання з шляху, 1. Дія за значенням звернути, звернутися: звернення до оперзвертання дитини до дорослого.
ного жанру.
2. Вислів, думка, прохання тощо, спрямовані до когось.
2. Сповіщення, розпорядження або заклик, привітальна промова тощо, адресовані народові, колективові або організації:
звернення до народу, звернення до працівників.
важливий
важний
який має велике, особливе значення: вживається зі словами сповнений гідності, поважний, гордий: важний професор,
вантаж, виріб, висновок, дослід, завод, засіб, крок, метал,
важна особа
об’єкт, стимул, факт, деталь, думка, істина, нарада, проблема,
подія, тема, угода, завдання, питання, збори

50

№ 5 (113), 1 березня 2016

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

звільняти
у тих же значеннях, що й визволяти, тобто врятувати когось з
неволі, полону; надавати свободу комусь, а також випускати
з-під арешту, з в’язниці

вивільнювати, вивільняти
1. Витягати, видобувати з чого-небудь, звільнивши від чогось, що зв’язує, затримує: вивільнити руку.
2. Звільняти щось, щоб використати, застосувати інакше, з
іншою метою: вивільняти кошти, вивільняти час для…
виклад
викладання
письмова чи усна розповідь про щось; стиль, манера розпові- дія або результат її, коли щось викладають, виймаючи з чогоді, опису: детальний виклад, форма викладу, стислий виклад небудь тощо; читання лекції: викладання товарів у крамниці,
викладання в університеті

Працівникам кадрових служб доводиться
оформлювати не лише суто шаблонні документи, а і листуватися з працівниками, партнерами, керівництвом, проводити наради тощо.

Тому далі пропонуємо для використання кілька
синонімічних рядів, які ви може використовувати для різноманітності свого мовлення (Таблиця 2).
Таблиця 2

Абсолютний

(чемпіон) цілковитий, повний; (принцип) безумовний, неосяжний, всеохопний, тотальний, безвідносний.

Абсолютно
Авторитетний
Агентство

цілком, цілковито, зовсім, геть чисто, повністю, до кінця, дощенту.
(зарекомендований) престижний; (голос) впливовий, поважний, ваговитий; (спеціальне) ерудований,
кваліфікований, що знає діло; (тон) упевнений.
агенція, (відділ фірми) філія, відділок, відділення; (установа) бюро, заклад, контора.

База

основа, ґрунт, підвалина; (товарів) склад, гартівня.

Безапеляційно

беззастережно, безсуперечно, категорично.

Безвихідний

(стан) безпорадний, безперспективний; (трагізм) безнадійний, безпросвітний.

Беззаконний

незаконний, протизаконний, протиправний, свавільний, самовільний.

Безперечно

безумовно, безсумнівно, без сумніву, беззаперечно, авжеж, поза всяким сумнівом.

Валюта
Варто

(іноземна) гроші, грошові знаки, асигнації, банкноти.
слід, треба, не зайве, не шкодить, не шкодило б, не завадить, не завадило б, не зашкодить, не зашкодило б.

Ввічливий/увічливий чемний, ґречний, вихований, тактовний, обхідливий, коректний, делікатний.
Вельми
дуже, значно, порядно, досить.
Вердикт

(судовий) вирок, присуд, ухвала, рішення, акт.

Взаємний

обопільний; (зв’язок) двобічний, двосторонній.

Звернемо увагу і на граматичні норми в
оформлені різного типу документів, тобто правильне вживання граматичних форм. Зокрема,
слід нагадати, що іменники — назви осіб за професією, званням, посадою належать до чоловічого роду, незалежно від статті особи, наприклад:
народний депутат Ірина Приходько, Голова профспілки Михайло Кругляк. Це ж саме стосується й
тих іменників, які за мовознавчими правилами,
так би мовити перейшли з іншої частини мови
(внаслідок субстантивації) — вони також позначають чоловічий рід, наприклад, прикметник,
що став іменником: уповноважений з прав людини Людмила Прохорова та подібні, або адвокат
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Ніна Дужик (до речі, у слова адвокат є чудовий
синонім захисник). І відповідне дієслово (тобто
присудок в реченні) застосовується також в чоловічому роді: запропонував заступник прокурора
Ольга Калінько, виступив проректор з наукової
роботи Валентина Шелудько.
Отже, аби урізноманітнити письмове чи усне
висловлювання, все ж можна скористатися синонімами, а також звертати увагу на грамотність та не лінитися заглядати в словник і перевіряти себе. Надалі у цій рубриці ми будемо
детальніше зупинятися на кожному з розглянутих вище питань, щоб дати більше мовного матеріалу для застосування його на практиці.
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Лютий-2016

Важливі дати березня

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

Березень-2016
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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